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Erik Törnlund     2007-01-04 
 
 
Bakgrund 

 
Frågan om kulturreservatsbildning 

Syftet med denna utredning är att den ska fungera som ett underlag för frågan om 

kulturreservatsbildning enl. 7 kap 9 § miljöbalken (1998:808) kan bli aktuellt för 

timmerflottningsmiljön utefter Laisälven inom Sorsele kommun, Västerbottens län, samt 

Arjeplogs kommun, Norrbottens län. Frågan om kulturreservatsbildning är väckt av 

respektive länsstyrelse. 

 

Administrativa data 

Namn: Laisälven. 

Fastigheter: Se BILAGA 1. 

Kommun: Sorsele respektive Arjeplogs kommun. 

Län: Västerbottens respektive Norrbottens län. 

Landskap: Lappland. 

Kartor: 24H Sorsele, 25H Arjeplog, BD16 Vuoggatjålme-Ammarnäs. 

 

Ägoförhållanden 

Förteckning över samtliga fastigheter, se BILAGA 1. 

 

Tidigare inventeringar och dokumentationer 

• Området är upptaget som kulturmiljö av riksintresse inom Västerbottens- respektive 

Norrbottens län (AC 28 och BD 1).  

• Återfinns inom fornvårdsmiljöer i Norrbotten (41. Adolfström respektive 79. 

Nasafjäll). 

• Natura 2000-områden Laisälven SE0820737 (BD, utkast) respektive Nedre Laisälven 

SE0810389 (AC). 

• Området antaget som riksintresse för naturvård NR025001. 

• Området inventerat beträffande skyddsvärda statliga skogar i södra Norrbotten län 

(2004). 
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• Området del av riksintresse för friluftsliv inom Västerbottens- respektive Norrbottens 

län (AC 5 respektive fjällområdet inom BD-delen, beslut 1988-01-14). 

• Inventering med avseende på flottledslämningar, Laisälven (2004). Se BILAGA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. Laisälven och de i texten vanligt förekommande namnen på forsar, vattendrag och 
bebyggelse. 
 

 

Förslag till avgränsningar 

 

Det finns två förslag till avgränsningar, dels ett som motsvarar dagens område för riksintresset 

för kulturminnesvård som innefattar i stort sett hela Laisälven, d v s en mer sammanhängande 

avgränsning, och dels ett som innehåller tre delområden som tillsammans bildar ett 
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kulturreservat (FIGUR 2). Givetvis är dessa förslag till avgränsningar inte exakt fastställda 

och preciserade, utan ska i detta nu snarare ses som mer principiella.  

 

Att använda dagens riksintresseområde torde innebära smärre justeringar, exempelvis kan den 

nedre delen avgränsas mot landsvägen Sorsele-Ammarnäs (väg 363) istället för att som idag 

gå ner ända mot Gautsträsk, Vindelälven. Fördelen med denna avgränsning är att i princip 

hela älvdalen täcks in och därmed även andra historiska spår utöver timmerflottningens, 

exempelvis olika fornlämningar. Nackdelen med denna avgränsning rör 

markägarförhållanden. Efter Laisälven återfinns nämligen ett stort antal fastighetsägare att ta 

hänsyn till. Å andra sidan kan det vara bra att samtliga fastighetsägare är delaktiga i ett tänkt 

kulturreservat med tanke på eventuell fortsatt behandling av ämnet. Därmed undviker man att 

någon eller några �stängs ute�.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 2. Förslag till avgränsningar av kulturreservat för timmerflottningsmiljön utefter 
Laisälven. En principskiss. 
 

 

Det andra förslaget innebär att de för kulturreservatet mest intressanta och sammanhållande 

timmerflottningsmiljöerna delas in ett antal delområden vilka tillsammans bildar ett reservat. 

Tanken bakom detta förslag bygger på det faktum att långa sträckor utefter Laisälven inte 

innehåller några spår av flottningslämningar, exempelvis sträckan över Stor-Laisan. 

Flottningslämningarna är nämligen i första hand koncentrerade till olika forsavsnitt. Enligt 
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detta förslag täcks i huvudsak dessa forsområden med ett visst omland, förslagsvis 100-150 

meter från vattendraget och upp mot land, för att därmed inkorporera exempelvis f.d. 

flottarkojor och de för timmerflottningen utbyggda alt. avstängda förgreningarna av 

huvudfåran. Med delområden skapas därmed väl sammanhållna flottningsmiljöer samtidigt 

som miljöerna ses som en logisk komponent i kulturlandskapet utefter Laisälven.  

 

En liknande uppdelning av kulturreservat i delområden återfinns exempelvis vid Västeräng, 

Gävleborgs län. Här ingår tre separata områden i reservatet; koncentrerad bebyggelse, 

skogsmark respektive fäbod. En nackdel kan vara att områden och sträckor utanför de 

föreslagna delområdena längs Laisälven på något sätt i framtiden kommer att påverkas eller 

exploateras. Detta skulle hypotetiskt på ett eller ett annat sätt kunna beröra något delområde 

negativt.  

 

 

Sammanfattande slutsatser 

 

Laisälvens kulturlandskap 

Laisälvens dalgång kan stå som ett klassiskt exempel på hur människan för sitt uppehälle och 

under olika historiska skeenden anpassat sig till och brukat den omgivande naturen. Resultatet 

har blivit att naturlandskapet under de senaste århundradena successivt förskjutits mot ett 

alltmer utpräglat kulturlandskap. Utvecklingen efter Laisälven kan därmed ses som ett 

pedagogiskt och illustrativt exempel på en historisk progress i det norrländska Lappland. 

Längs Laisälven präglas landskapet av olika kulturmiljöer som avspeglar en mångfald av 

mänskliga aktiviteter under olika historiska epoker; övergången från jägar- och 

samlarsamhälle till mer bofasta förhållanden, samisk kultur och utvecklingen av 

rennomadism, etablering av gruvdrift vid Nasafjäll för utvinning av silver under 1600- och 

1700-talen samt en tilltagande kolonisation från samma tid. Vid tiden kring sekelskiftet 1900 

kom Laisälven att präglas av skogsindustrins genombrott. En skogsexploatering och 

uppförandet av olika flottledsbyggnader utefter älven för att underlätta timmerflottningen tog 

nu sin början. Vid mitten av 1900-talet etablerades en gruvindustri vid Laisvall vilken numera 

är nedlagd. Efter Laisälven finns väldokumenterade och för älvdalen unika kulturspår efter 

dessa verksamheter. Det ska framhållas att Laisälven är riksintresse för kulturminnesvård.  
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Spåren efter timmerflottningsepoken, oavsett om det handlar om de utefter Laisälven eller 

något annat flottat vattendrag i vårt land, följer klara mönster längs med älvdalarnas 

kulturlandskap. Timmerflottningen och uppförandet av flottledskonstruktionerna följde hela 

älvsträckan; efter de minsta biflottlederna efter bivattendragen, via älvarnas huvudflottleder, 

och ner till skiljena vid kusten. Flottledskonstruktionerna; ledarmar, timmerrännor, 

flottningsdammar mm., anlades längs vattendraget och återspeglar olika praktiska lösningar 

för att säkerställa de långväga virkestransporterna. De uppfördes således inte av en slump 

eller tillfällighet utan följde ett rationellt mönster. Timmerflottningen ska ses som en direkt 

avgörande länk mellan skogsavverkningen i skogsbygden och skogsindustrins utveckling och 

därmed vår industrialisering, liksom en omistlig del i skogsbygdens ekonomiska och sociala 

förutsättningar och villkor. 

 

Timmerflottningsmiljön efter Laisälven 

Laisälven inkorporerades relativt sent i flottningsverksamheten efter Vindelälven och blev ett 

av de sista större bivattendragen efter denna älv som togs i anspråk för timmerflottning. 

Timmerflottningen efter Laisälven påbörjades i någorlunda omfattning under 1890-talet. Det 

stora genombrottet skedde dock i början på 1920-talet. Den relativt storskaliga etableringen av 

timmerflottningen efter Laisälven föregicks vidare av en intensiv och omfattande 

flottledsutbyggnad under perioden 1915-1920. Under denna period anlades en stor mängd 

flottledsbyggnader i form av ledarmar, främst uppförda som imponerande och vällagda 

kilstensmurar, olika typer av träkistor samt flottningskojor. Ledarmar anlades framförallt efter 

vattendragens forsavsnitt för att leda och underlätta flottningen av timmer. Under den fortsatta 

flottningsepoken, framförallt under 1930- och 1950-talet, kom även tidigare uppförda 

flottledskonstruktioner att förbättras och byggas om. Helt nya konstruktioner kom också att 

uppföras under samma tid. Sista flottningsåret efter Laisälven var 1969 och sju år senare hade 

flottningen upphört helt efter Vindelälven.  

 

Laisälvens timmerflottningsmiljö lämpar sig väl för ett eventuellt kulturreservat. 

Flottningsmiljön är tämligen väl sammanhållen och uppvisar olika typer av 

flottledskonstruktioner med avseende på material, byggnadsteknik och tidpunkt för 

uppförande. Efter framförallt forsavsnitten återfinns olika typer av ledarmar som uppfördes 

under olika skeden av flottningsepoken. Exempelvis, under första utbyggnadsfasen 1915-1921 

anlades samtliga kilstensmurar som idag går att beskåda och under 1930- och 50-talen 

uppfördes ett stort antal rösmurar och ytterligare strömrensningar genomfördes. De olika 
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flottledsbyggnaderna bildar sammanhållna och illustrativa grupper av ledarmar, samtidigt som 

enskilda konstruktioner skiljer ut sig beträffande unika lösningar och uppförande. Speciellt 

ledarmarna uppförda som kilstensmurar ska framhållas. De utgör nämligen bland de mest 

monumentala av sitt slag efter hela Vindelälven. I anslutning till dessa forsmiljöer återfinns 

även lämningar i form av f.d. flottarkojor och båtvägar. Viktigt att framhålla är att dessa 

områden nyttjas för fiske och rörligt fridlufsliv. Här återfinns markerade stigar och 

strövområden, rastplatser och grillkojor. Timmerflottningsmiljöerna ryms således inom redan 

lättillgängliga och relativt välbesökta områden.  

 

Vidare är det stora antalet ledarmar relativt välbevarade. Detta beroende på att majoriteten en 

gång i tiden uppfördes i sten. Även flertalet f.d. flottningskojorna befinner sig i ett relativt bra 

skick, några är upprustade och nyttjas för fiske och fridlufsliv. Ett relativt ringa antal ledarmar 

har dessutom tidigare varit föremål för ekologisk miljöåterställning och rivits ut. Några 

ledarmar har i samma syfte varit föremål för partiell återställning, d v s de har öppnats upp 

närmast land några meter så att vatten kan strömma in på baksidan av ledarmen. Sammantaget 

är dock den stora majoriteten flottledskonstruktionerna utefter Laisälven fortfarande bevarade 

och timmerflottningsmiljön således relativt intakt. En viktig aspekt är att Laisälven utgör ett 

av få bivattendrag till Vindelälven som inte blivit föremål för några större 

miljöåterställningsarbeten och utrivning av flottningslämningar under senare år. 

Flottningsmiljöerna efter själva Vindelälven har kraftigt påverkats av återställningsarbeten 

genom en storskalig utrivning av flottledskonstruktioner.  

 

En anledning till att huvudparten av Laisälvens flottningslämningar fortfarande står kvar kan 

tillskrivas att markägare och fiskevårdsområden har visat ringa intresse av att riva ut de 

historiska flottningslämningarna. Till detta kan tillfogas att Arjeplogs kommun tagit beslut om 

att inte riva ut flottledsbyggnader efter sträckan inom Norrbottens del av Laisälven. Detta med 

hänsyn till de eventuella negativa miljöeffekter som gruvbrytningen i Laisvall orsakat i from 

av utfällning av tungmetaller och deponering av dessa i bottensedimentet, vilka kan frigöras 

vid utrivning av flottledskonstruktioner.1  

 

Hotbilden och motiveringen till inrättande av kulturreservat och bevarande av historiska 
flottningslämningar i allmänhet 
Grundläggande motivering till bevarande av historiska flottledslämningar är den existerande 

och alltmer påtaglig hotbild som utrivning av dessa lämningar utgör. Idag bedrivs nämligen 
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s.k. ekologiska återställningsarbeten av tidigare flottleder med allt större intensitet 

(miljöåterställning respektive ekologisk restaurering är andra uttryck som används). 

Drivkrafterna bakom återställningsarbetena handlar om biotopvårdsåtgärder, framförallt för 

att skapa bättre förutsättningar för sportfisket. Sportfiskeintresset är en stark aktör i denna 

utveckling. En annan viktig drivkraft är de nationella miljömålen för levande sjöar och 

vattendrag. Detta innebär att olikas historiska miljöer och byggnader efter vattendragen i 

varierande grad påverkas och rivs ut vilket inte minst fallet med lämningar efter 

timmerflottningsepoken. Framförallt är det olika typer av ledarmar, men även till viss del 

flottningsdammar, som blir föremål för utrivningar.2 Det är dessa konstruktioner som i första 

hand påverkat vattendragens biodiversitet eftersom uppförandet innebar att förgreningar lades 

igen, hällor sprängdes, bottnarna rensats på sten etc.3  

 

Med andra ord, dagens miljöåterställningsarbeten efter f.d. flottleder innebär samtidigt att 

spåren efter en unik epok i vårt lands historia riskerar att om inte helt försvinna så åtminstone 

kraftigt reduceras. Några essentiella förhållanden ska i sammanhanget framhållas och 

sammanfattas4:  

  

• Miljöåterställningsarbeten utgör det i särklass största enskilda hotet mot de 

historiska lämningarna efter timmerflottningsepoken..  

• Det torde finnas få jämförbara exempel på hur en specifik grupp historiska 

lämningar därmed blivit föremål för en så pass medveten, betydande och snabb 

utrivning som just de efter timmerflottningen. 

• När det gäller historiska flottledslämningar är huvudproblemen avsaknad av 

inventeringar och kunskapsunderlag samt strategi beträffande bevarande.  

 

Dagens återställningsarbete efter tidigare flottleder, vilket det efter Vindel- och Piteälven 

under åren 2002-2005 kan tjäna som bra exempel på, är omfattande och genomförs med 

praktiska och finansiella resurser som tidigare inte varit möjligt. Bl.a. finansieras arbetena 

med EU-medel.5 Olika återställningsarbeten efter tidigare flottleder har pågått i vårt land 

sedan 1970-talet.6 Skillnaden är dock att dagens återställningsarbeten är mer betydande och 

innefattar hela sträckor av ett vattendrag, som exempelvis efter Vindel- och Piteälven, och blir 

därmed radikalare jämfört med tidigare. Samtidigt bör det framhållas att från naturvårdens 

sida, inte minst när det gäller miljömålen för levande sjöar och vattendrag, framhålls 

betydelsen av att bevara kulturmiljöer, bl.a. den efter timmerflottningen.7 Dock saknas det 
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mer omfattande och genomarbetade bevarandestrategier och -kriterier för lämningar efter 

flottningsepoken.  

 

Problembilden är därmed mångfacetterad och förhållandet mellan ekologiska 

återställningsarbeten respektive kulturmiljövård kan lätt föra tanken till liknelsen om David 

och Goliat.  Ett grundläggande problem är att inventeringar av flottningslämningar har varit 

eftersatta. Orsakerna till detta torde vara flera. Ett kan vara att timmerflottningen avveckling 

och upphörande är en relativt sentida händelse jämfört med andra historiska företeelser i 

skogslandskapet och agrara samhället. Timmerflottningen bedrevs ju fortfarande i vårt land 

kring 1970 och kulturmiljöinventeringar efter denna torde vid denna tid ha ansetts mindre 

prioriterat jämfört med de efter andra historiska epoker. Ett belysande exempel kan vara 

forninventeringarna i samband med den s.k. överledningsutredningen som berörde Laisälven 

och övre delen av Skellefteälven i slutet av 1970-talet. Efter Laisälven behandlas och 

fokuseras det på i första hand lämningar efter jägar- och samlarsamhällen och stenålder 

medan flottningslämningarna knappt berörs mer än i bisatser.8  

 

Till detta ska de begränsade ekonomiska och organisatoriska resurserna att utföra 

kulturhistoriska flottledsinventeringar framhållas. De inventeringar som utförts i samband 

med återställningsarbetena efter Vindel- och Piteälven är utförda av de sökande inför samråd 

och miljöprövningar. Ett problem i ett sådant förfarande är att inventeringarna utförs från ett 

naturvårdsperspektiv och där fokus i första hand ligger på ekologiska värden.9 Å andra sidan, 

efter Piteälven har dessa inventeringar kompletterats med en kulturhistoriskt inriktad sådan. 

En sådan komplettering måste ses som i allra högsta grad nödvändigt för att kunna diskutera 

och besluta i frågor rörande bevarandet av olika flottningslämningar.10  

 

Inte minst blir avsaknaden av inventeringar ett problem vid bevarandestrategier. Brist råder 

beträffande kunskap om var flottledslämningar återfinns, liksom hur mycket lämningar det 

torde röra sig om, statusen på dessa mm. Allt detta efter ett flottledsnät vars totala längd en 

gång i tiden uppgick till drygt 30 000 km!11 Bevarandestrategier och modeller för detta har 

förvisso under de senaste åren åtminstone till viss del diskuterats och utvecklats. Först och 

främst har bevarandet av flottningsmiljöer, d v s sammanhållna system av olika 

flottningslämningar, framhållits. I en sådan miljö betonas sammanhanget hos olika 

flottledskonstruktioner; flottningsdammar, ledarmar etc., och hur dessa uppförts med skilda 
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tekniker under flottningsepoken mm, men även övriga kringbyggnader och spår efter 

timmerflottningen, exempelvis kojor, stigar och båtdrag.12  

 

Inrättande av kulturreservat för timmerflottningsmiljön utefter Laisälven kan ses som en av 

många bevarandestrategier utifrån perspektivet av samlade flottningsmiljöer. Andra exempel 

på samlade flottningsmiljöer återfinns redan inom existerande naturreservat, exempelvis efter 

Vindelälven (Renforsens och Mårdseleforsens naturreservat). Här återfinns ett stort antal 

sammanhållna flottledskonstruktioner och övriga flottningsrelaterade lämningar från 

flottningsepoken 1850-1976. Samtidigt är det just flottledsutbyggnaden som skapat den 

naturmiljö som anses skyddsvärd. Det som ska framhållas är att samlade flottningsmiljöer 

torde vara att föredra och bilda grundfundamentet i en bevarandestrategi men att ramen för 

detta kan vara kulturreservat, befintliga naturreservat eller annan typ av konstruktion. Det 

viktiga är dock att det finns ett uttalat skydd för de bevarande flottningslämningarna i den 

samlade miljön. Muntliga och allt för lösa överenskommelser mellan kulturmiljövård och 

utförare av ekologisk återställning kan nämligen visa sig vara otillräckligt.13  

 

Ytterligare motivering till att bevara sammanhållna flottningsmiljöer, och det speciellt efter 

längre sträckor av ett vattendrag (jmf. förslag till kulturreservat utefter Laisälven), är att de 

kan tjäna som referensområden vid utvärderingar av dylika återställningsarbeten, inte minst 

undersökningar av longitudinell karaktär. Effekter av ekologiska återställningar torde vara av 

intresse för de flesta inblandade i sådana projekt. Den kunskap som förvärvas utifrån 

uppföljningsstudier stärker inte minst forskningen i ämnet kring naturens återhämtning och 

dynamik efter miljöåterställningar. Förutom att det blir en konkret utvärdering av insatt 

kapital och arbete kan den erhållna kunskapen generera bättre modeller och strategier för 

framtida återställningarbeten, samtidigt som eventuellt tidigare felaktiga antaganden och 

�myter� kring ekologisk restaurering undviks.14  

   

 

Vilken historia ska vi bevara och förmedla åt framtiden, egentligen? 

 

Till syvende och sist handlar det om vilken historia vi vill bevara för kommande generationer, 

vilken historieskrivning vi vill väljer. De fysiska spåren i form av ledarmar, flottningsdammar 

etc. efter timmerflottningsepoken är bara ett av flera avtryck i det kulturlandskap som formats 

av det mänskliga samhället genom århundraden. Att ekologiskt återställa f.d. flottleder är 
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absolut inget fel i sig och det fyller en viktig funktion i vårt miljövårdsarbete. Likaså torde en 

biodiversitet svara positivt mot återställningsarbetena, något annat skulle vara konstigt. Å 

andra sidan, ser vi till det norrländska skogslandskapet ryms här en lång lista på mänsklig 

aktivitet som i varierande grad påverkat vår naturmiljö, uttryckt i termer av biodiversitet eller 

biologisk mångfald. Exempelvis, bara genom begränsa sig till en historisk företeelse som 

kolonisationen av skogslandslandskapet under 1700- och 1800-talet får vi en uppsjö av prov 

på mänsklig aktivitet och för naturmiljön negativ utveckling; de av människan tidigare orörda 

skogar höggs ut och odlingsmarker anlades, diken grävdes och myrar och sjöar dränerades, 

kvarnar anlades efter vattendrag mm.  

 

För att hårdra det hela. Att ensidigt hävda att ekologiska återställningsarbeten fyller en 

överordnad funktion framför annat, i detta fall bevarande av begränsade kulturmiljöer, innebär 

samtidigt en rad delikata problem att förhålla sig till: Vilken historia ska vi välja bort? Olika 

historiska skeden torde ha inneburit varierande grad av negativ inverkan på naturmiljön, ska 

vi då välja att bevara lämningar efter framförallt kolonisationen eftersom de sannolikt innebar 

relativt mindre miljöpåverkan jämfört med de efter industriell verksamhet, till vilken 

timmerflottningen kan räknas? Har därmed en mindre vattendriven kvarn från början av 1800-

talet ett högre bevarandevärde jämfört med en flottningsdamm uppförd 100 år senare? Av 

samma anledning innebär påståenden som exempelvis att flottledsutbyggnaden motsvarade 

�nästan lika kraftiga ingrepp som vattenkraftsregleringar� - vilket därmed per automatik kan 

motivera utrivning av flottningslämningar - att man skjuter på sidan av målet.15  

 

Förståelse och kunskapsutbyte mellan olika aktörer i dagens miljöåterställningsarbete är 

viktigt. Samordning mellan natur- och kulturvård behövs på olika nivåer; lokalt, regionalt och 

nationellt. Kulturmiljöfrågorna kring flottningslämningar måste stärkas, inte minst 

ekonomiskt och organisatoriskt. Här ligger kulturmiljövården långt efter 

återställningsarbetena och risken är att sistnämnda dominerar tolkningsföreträdet. I värsta fall 

kommer uppfattning om timmerflottningsepoken - och därmed det historiska arv som 

förmedlas � att grunda sig på ensidiga, tvivelaktiga och felaktiga påståenden.16 De som en 

gång levde och verkade i den miljö som präglade timmerflottningen förtjänar ett betydligt 

bättre öde. 
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Kulturmiljö och omvärld 

Naturgeografiska förhållanden 

Laisälven är det största biflödet till Vindelälven och sträcker sig från sjön Yraf vid 

Adolfström inom Arjeplogs kommun, Norrbottens län, till Vindelälven inom Västerbottens 

län. Utloppet är strax ovan Sorsele samhälle, Sorsele kommun. Laisälven sträcker sig ca 110

km och den totala fallhöjden är omkring 120 meter. Generellt uppvisar Laisälvens dalgång en

mångskiftande bild. Älven rinner fram i en bred och grund dalgång som ligger helt inom det

boreala barrskogsbältet, samtidigt som landskapet är omväxlande och många vegetationstyper

finns representerade. Här återfinns även ett flertal relativt sällsynta växt- och djurarter.17

Laisälven som vattendrag uppvisar också en god variation; sjöar, sel, forsar och strömsträckor 

återfinns i olika utformning. Dramatiska fall genom kanjons återfinns vid Märkfallet, strax 

nedan Gautosjö, och längre sträckor av bredare och flackare forsar återfinns vid exempelvis 

Akkersforsen (Norrbotten). När det gäller delen inom Västerbottens län präglas älven av att 

vara relativt rik på forsar, de flesta breda med flackt förlopp, exempelvis Hällforsen och 

Långforsen, medan andra är mer fallande och dramatiska, företrädelsevis Vit- respektive 

Kvarnforsen. Ett bra exempel på en relativt sammanhållen kombinerad ström- och forssträcka 

återfinns mellan Luspeforsen inom Norrbotten, strax ovan länsgränsen, och nämnda 

Kvarnforsen inom Västerbottensdelen av Laisälven.     

Geologiskt kännetecknas dalgången av dels yngre kaledoniska skållbergsgrund bestående av 

olika typer av kvartsiter och sparagmiter och dels urberg, övervägande Sorselegranit. Gränsen 

mellan respektive berggrund går ungefär vid Stor-Laisan. Morän utgör den dominerande 

jordarten och älvdalen är i hög grad formad av glacifluviala och fluviala processer. Vid 

Dellekälvens mynning, ett bivattendrag till Laisälven (Norrbottens län) och vid Laisälvens 

utlopp i Vindelälven förekommer sandurfält (isälvsdelta). Vid sistnämnda område finns även 

inslag av mindre åspartier.18  

När det gäller skogsmarker efter Laisälven domineras den i huvudsak av tallskog. Inom 

norrbottensdelen, uppströms Laisvall, är tallskogen i regel lågvuxen och ibland bredkonig. 

Här förekommer även inslag av björk, det dominerande lövträdet i området. Nedanför 
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Laisvall dominerar granskogen och tall återfinns här främst vid stränder, högre sluttningar och 

klippterräng intill forsar. Nedströms Granselet blir tallskogen återigen dominerande.19 Inom 

västerbottensdelen av Laisälven präglas skogsmarkens främst av hällmarkstallskog och 

hedtallskog. Utefter den västra delen av älven återfinns ett par långsträckta myrar som löper 

parallellt med älven. Naturskogskaraktären här är svagt utbildad. Tallskogen är relativt 

kulturpåverkad men domineras dock av äldre (>100 år) träd.20  

 

Efter Laisälven återfinns raningsmarker. Tre större sammanhängande områden av raningar är 

starkt präglade av mänskligt brukande, nämligen trakterna kring Yrafdeltat vid Adolfström, 

sträckan mellan Stor-Laisan och Granselet samt nedre delarna av älven. Raningsbruket var av 

betydelse, för att inte säga direkt avgörande, för kolonisationen och försörjningen efter 

Laisälven (se vidare BILAGA 2). Det sistnämnda området av sammanhängande 

raningsmarker, sträckan mellan Luspeforsen och utloppet i Vindelälven, har beskrivits som ett 

av de fågelrikaste områdena efter älvdalen.21  

 

 

Kulturlandskapet efter Laisälven 

 

I ett historiskt perspektiv kan förutsättningar och villkor för mänsklig försörjning och 

samhällsutveckling efter Laisälvens dalgång beskrivas utifrån två nyckelbegrepp, nämligen 

kontinuitet och komplement. Studerar man utvecklingen efter Laisälven närmare framträder 

älvdalens mer specifika karaktär; här har kulturlandskapet främst utvecklats och baserats på 

förhistorisk fångstkultur, samisk kultur och renskötsel samt kolonisation med lantbruk främst 

inriktad mot boskapsskötsel.22 Till detta ska mer industriellt präglade kulturlandskap tilläggas, 

nämligen de som återspeglar epokerna kring gruvdrift respektive skogsbruk.23  

 

Till den mänskliga verksamheten kan vidare kopplas betydelsen av olika binäringar, 

exempelvis jakt och fiske.24 Betydelsen av binäringar - komplement till befolkningens totala 

försörjningsbehov - ska definitivt inte underskattas när det gäller levnadsvillkoren i det 

norrländska inlandet: Hårt klimat, begränsade förutsättningar för jordbruk, bristande 

kommunikationer och avsaknad av lokala marknader innebar för kolonisatörer och övriga 

bofasta att behoven inte kunde uppfyllas med endast jordbruksproduktion.25 Villkoren innebar 

att man var tvungen att komplettera exempelvis ett eget småbruk med djurhållning, jakt och 

fiske samt lönearbete inom t ex timmerhuggning och flottning. Detta är ett förhållande som 
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har studerats efter andra älvdalar i övre norrlands inland.26 En framträdande kulturmiljö som 

återspeglar skogsbrukets genombrott efter Laisälven kring sekelskiftet 1900 är den efter 

timmerflottningen och flottledsutbyggnaden. Utöver denna återfinns framförallt de fyra 

betydelsefulla miljöerna som berörts ovan vilka avspeglar förhistorisk tid, samiska 

förhållanden och renskötsel, kolonisation samt gruvdrift. Utförligare redovisningen av dessa 

fyra kulturmiljöer, deras historiska sammanhang och fysiska spår, återfinns i BILAGA 2. 

 

Det är av betydelse att framhålla dessa kulturmiljöer och deras fysiska spår i ett 

landskapsperspektiv; dels för att de belyser miljöernas plats i ett historiskt sammanhang och 

dels åskådliggör kontinuiteten i förändringen av kulturlandskapet. Exempelvis är det svårt att 

inte nämna gruvbrytningen på Nasafjäll utan att samtidigt framhålla kolonisationens betydelse 

i detta område. Kolonisationsprocessen i norrlands inland blir samtidigt svår att förklara utan 

beaktande av konkurrensen om naturresurserna gentemot den samiska befolkningen som här 

bedrev jakt, fiske och renskötsel redan innan kolonisationen tog sin början. På samma gång; 

utan kolonisationen hade det industrirelaterade skogsbrukets genombrott försvårats och vice 

versa. Denna mosaik av olika brukanden och försörjningsbehov efter Laisälven återspeglar 

samtidigt perioder av mer omvälvande karaktär, processer som inneburit att nyttjande av 

naturresurserna antagit nya riktningar och innehåll, exempelvis övergången från jägar- och 

samlarsamhälle till bofasta förhållanden, skogsindustrins genombrott mm. Det handlar om 

företeelser och förändringar på såväl lokal och nationell som internationell nivå vilka på olika 

sätt och grad format kulturlandskapet efter Laisälven.  

 

 

Markanvändnings- och bebyggelseanalys 

 

Någon egentlig markanvändningsanalys enligt de riktlinjer som återfinns i handboken för 

bildande mm. av kulturreservat är svår att direkt överföra på timmerflottningsmiljön utefter 

Laisälven. Orsaken är helt enkelt att markanvändningen i detta fall snarare handlar om 

�vattendragsanvändning�. Analysen fokuserar därmed på olika flottledskonstruktioner utefter 

alternativt strax intill vattendraget och detta i linje med vad nämnda handboken framhåller, 

nämligen att �fysiska spår som ännu finns kvar i kulturlandskapet styr inriktningen på 

analysen.�27 De fysiska spåren från timmerflottningsepoken formar nämligen den mest 

synliga och uppenbara kulturmiljön utefter vattendraget, med möjligt undantag för 

raningsmarkerna med tillhörande hölador (BILAGA 2). Några spår av exempelvis kvarnar har 
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inte återfunnits efter Laisälven. Av dessa anledningar blir markanvändningsanalys � liksom 

föreskrivna bebyggelseanalys � densamma som behandlingen av de olika flottningsmiljöerna, 

se nedan avsnitt �Flottledsbyggnader efter Laisälven - Resultat av inventering i fält��. 
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Skogsindustrins genombrott och timmerflottningens utveckling efter 

Laisälven 
 

Utvecklingen av skogsindustri och timmerflottning under andra hälften av 1800-talet 

 

Sågverksindustrins genombrott och flottledsexpansionen i Sverige   

Den s.k. timmergränsen, återspeglande internationell efterfrågan på svensk skogsråvara med 

tilltagande skogsavverkningar som följd, passerade Värmland och Dalälven under 1830-talet. 

Vid slutet av 1840-talet hade timmergränsen i princip förflyttat sig uppefter hela Ljungan och 

Indalsälven i Västernorrland. Under 1800-talet mitt blev Sundsvallsområdet det största 

sågverksdistriktet i landet, dessförinnan hade Göteborg varit den stora utskeppningshamnen 

för skogsprodukter. Det var efter denna tidpunkt som det stora genombrottet för svensk 

skogsindustri skedde. Timmergränsen nådde Västerbotten vid 1800-talets mitt och decenniet 

senare sträckte den sig in i Norrbotten.28 Precis som i andra delar av Norrland anlades här 

sågverk, och sedermera massaindustrier, utmed kusten och flottleder byggdes ut uppefter 

älvdalarna för att kunna transportera virket från avverkningsområdena ner till 

industrianläggningarna.29 

 

Under 1800-talets andra hälft kom den exportinriktade skogsindustrin att bli ytterst 

betydelsefull för svensk industrialisering.30 Vid 1880-talet motsvarade nämligen exporten av 

sågat timmer, massa och papper ungefär 45 % av landets totala exportvärde, vid sekelskiftet 

1900 utgjorde den cirka hälften.31 Parallellt med ökad virkesavverkning och export utbredde 

sig flottledsnätet alltmer; under andra hälften 1800-talet expanderade flottledslängden från 

ungefär 5 000 till drygt 20 000 kilometer.32 Vid sekelskiftet 1900 var det sammanlagda 

flottledslängden i Sverige dubbelt så långt som järnvägsnätets.33 Med utgångspunkt från detta 

kan man därför inte annat än understryka timmerflottningens betydelse: Den utgjorde en 

avgörande länk som knöt samman skogsråvaran och förädlingsindustrin och blev därmed en 

grundläggande förutsättning för den fortsatta socioekonomiska utvecklingen i vårt land. 
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FIGUR 2. Flottledsnätet i Sverige vid början på 1900-talet. 
 
Källa: Anderssson, G. 1907. �Timmerflottning på de svenska vattendragen och dess geografiska 
förutsättningar�. Ymer: 315-371. 
Anm: Laisälven markerad med   
 
Sågverksetablering, �baggböleri� och inrättande av allmän flottled efter Vindelälven  

År 1838 köpte Grosshandlarhuset James Dickson Norrfors och Baggböle privilegiesågar och 

erhöll samtidigt rättigheter till flottning i vattendragen efter Ume- och Vindelälven.34 Sedan 

tidigare återfanns här mindre vattensågar och det hade förekommit flottning av timmer och 

tjära inom dessa älvdalar, framförallt utefter den sistnämnda. Sekelskiftet 1800 har också 

angetts som en tidpunkt då timmerflottning av någotsånär omfattning började bedrivas utefter 

Ume- och Vindelälven.35 En annan viktig i den fortsatta utveckling var den första 
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flottningsregleringen från år 1857, vilken specifikt gällde flottningen efter bivattendragen 

utmed Vindelälven. Då gav KB Dickson och Baggböle sågverk rättigheter att flotta timmer 

och anlägga flottningsbyggnader utefter i ett stort antal bivattendrag; från Degerfors sockens 

södra gräns upp till trakterna kring Vormsele och Vindel-Gransele, ca 20 mil från kusten.36 

Fram till 1860-talet var Dickson och Baggböle ensamt aktiv efter Ume- och, framförallt, 

Vindelälven. Dicksons verksamhet dominerade helt utvecklingen och dennes förehavanden 

kom även att bli nationellt uppmärksammade. Framförallt under de s.k. 

Baggbölerättegångarna vid mitten av 1800-talet vilket upphov till uttrycket �baggböleri�, 

syftande på olagliga avverkningar och allehanda tvivelaktiga skogsaffärer.37  

 

Vid 1860 tillkom Sandvik såg som ny intressent i älvdalen. Detta var en av de första 

ångsågarna i Västerbotten och den gick under firmanamnet Umeå Ångsågsbolag. Frågan om 

flottningsrätten kom dock att diskuteras under många år och först 1877 kom en ny 

flottningsreglering. Genom KB:s utslag gavs nu alla rätt att bedriva flottning i Ume- och 

Vindelälven, men bara i själva huvudlederna och inte efter tillflytande bivattendrag.38 

Utmärkande för skogsindustrins tidiga etableringsskede var hård konkurrens och 

monopolsträvanden. Bland annat handlade det om att bygga ut flottlederna för att därmed 

kunna kontrollera timmertransporterna.39 Dicksons fortsatt starka position efter Ume- och 

Vindelälven har även tillskrivits att han från och med 1860-talet, tillsammans med den nya 

huvudkonkurrenten Sandvik, fortsatte att bygga ut flottleder efter älvdalen.40 Från och med 

1883 kom vidare flottningen att alltmer ta sig organiserade former i och med att en 

strömrensnings- och flottningsförening, Umans flottningsbolag, bildades efter Ume- och 

Vindelälven med tillhörande bivattendrag. Detta var i linje med 1880 års nationella 

flottningslagstiftning. 1889 bildades slutligen Umeå flottningsförening. Det var den som 

fortsättningsvis kom att organisera och administrera flottningen och flottledsbyggandet fram 

till det sista flottningsåret 1980.41 

  
För den fortsatta utvecklingen i regionen har flottningslagen från 1880 tillskrivits en viktig 

roll.42 Denna nationella flottningslagstiftning hade två viktiga element. För det första skulle 

flottlederna kunna vara allmänna. Den allmänna flottleden skulle förvaltas av en 

flottningsförening som bestod av de för året flottande intressenterna, d v s skogsbolag och 

sågverksägare, alltså en typ av kooperativ sammanslutning. Det var flottningsföreningen som 

fortsättningsvis organiserade och administrerade flottningen och flottledsbyggandet. Den 

andra huvudpunkten var att det nu gavs befogenheter att genom expropriation öppna flottleder 
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där det tidigare inte funnits några, med hänvisning till att det gynnade ortens och det 

allmännas utveckling. Ägarförhållanden kunde på det sättet inte längre utgöra något hinder för 

öppnandet av en flottled.43 

 
Ökad skogsexploatering och timmerflottning i de övre delarna av Vindelälven kring 
sekelskiftet 1900 
I och med att Ume- och Vindelälven förklarades som allmän flottled 1889 kom den tidigare 

dominansen från Baggböle och Sandvik att minska. Skogsexploateringen gick in i en ny fas 

där staten kunde stärka sin position som största skogsägare i älvdalen; dels beroende på den 

nya lagstiftningen beträffande flottningen, och dels på grund av att man fritt kunde disponera 

sina skogar i och med att avvittringen i stort sett var slutförd. Avvittringen påbörjades vid 

slutet av 1700-talet och innebar att gränsen mellan kronan och enskilda marker fastställdes. 

Tidigare byggde gränsdragningen - vilken i praktiken var relativt oklar - på en nyttjanderätt 

som nybyggare erhöll vid tidigare kolonisation. Nyttjanderätten gällde nämligen marker 

belägna inom en radie på 15 km från nybygget (se även BILAGA 2).44 Avvittringen 

avslutades i stora delar av lappmarken under 1890-talet. Denna reglering av nyttjandet av 

statens skogsmarker kom nu att återspegla skogindustrins ökade expansion och betydelse. 

Avtal som tidigare hade träffats med Baggböle om stockfångstprivilegierna kunde även de 

upphöra i och med avvittringen. Stockfångstprivilegier var, enkelt uttryckt, ett tillstånd som 

staten gav enskilda sågverksägare för att hugga timmer på deras marker. Det var dessa 

privilegier Dickson överskred och som gav upphov till det s.k. �baggböleriet�.45  

 

Nu tog skogsexploateringen ny fart allteftersom staten kunde börja sälja avverkningsrätter till 

intressenter inom massa- och sågverksindustrin. Framförallt gällde detta de övre delarna av 

älvdalarna, d v s inom de områden av norrlands inland där staten ägde majoriteten av 

skogsmarken, och som hitintills hade brukats i relativt begränsad omfattning. Ett exempel på 

detta var Obbola Ångsågs AB som startade sitt sågverk i Obbola 1889. Det nya bolaget fick 

förmånliga avtal med staten, bland annat beträffande avverkningsrätter uppe i 

Lyckseleområdet.46 Vidare kom allt fler nya virkesköpare från mellersta Norrland att 

intressera sig för älvdalen under samma tid och Västerbotten kom att bli en allt viktig 

råvaruleverantör till skogsindustrin i Västernorrland. Kring sekelskiftet 1900 transporterades 

uppemot en fjärdedel av det flottade virket vidare söderut med havsflottning.47  

Denna utveckling fick även återverkningar beträffande expansionen av flottledsnätet under 

samma tid: Nya flottleder anlades, tidigare etablerade flottleder blev längre och bättre med 
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hjälp av ytterligare investeringar i flottningsdammar, timmerrännor, stenkistor och rensningar. 

Vid slutet av 1820-talet, efter det att Kungliga Strömrensningskommiteén genomfört de första 

älvrensningarna efter Vindelälven, ansåg ca 140 km av Vindelälven vara flottningsbar, från 

ungefär i höjd med byn Vormsele och nedströms. I och med sågverksindustrins etablering 

något decennium senare ökade flottledslängden efter älven och vid slutet av 1800-talet 

uppgick den till ca 300 km. Inkluderas flottlederna efter bivattendragen uppgick det totala 

flottledsnätet till ca 1000 km. Vid slutet av 1930-talet var den totala flottledslängen efter 

Vindelälvdalen ungefär 1 600 km.48  Sammantaget, det är i skenet av denna utveckling kring 

sekelskiftet 1900, mot ökade avverkningar och flottledsexpansion i de övre delarna av 

Vindelälven man ska se etableringen av Laisälven som flottled. 

 

 

Laisälven etableras som flottled 

 

Tiden före det stora genombrottet. Förslag till att anpassa Laisälven för timmerflottning 

År 1817 genomförda Kungliga Strömrensningskommitteén rekognoseringar efter Ume- och 

Vindelälven för att kunna upprätta flottleder för transport av framförallt tjärtunnor och 

brännved. Vid detta tillfälle beskrevs Laisälven (eller Laisån som benämningen var) som 

flottningsbar efter 7 mil. Strömrensningskommitteéns undersökningar sträckte sig upp till 

Sorsele och man synade aldrig Laisälven på plats, snarare var det nog på hörsägen man 

bildade sig sin uppfattning.49 Tidigare, under andra hälften av 1700-talet, beskriver Hülphers 

Laisälven som �farbar 7 ½ mil�.50  

 

Vidare finns det bevarade källor beträffande planer och förslag till att anpassa Laisälven för 

timmerflottning från relativt tidig fas under flottningsepoken, dels från slutet av 1850-talet, 

och dels från 1880-talet. Det är motiverat att lyfta fram dessa planer på utbyggnad för 

flottningsändamål. Bland dessa framkommer nämligen förslag som i de flesta fall för eller 

senare blir verklighet om än flera decennier senare. Detta visar inte minst på att både 

planering och uppförandet av olika flottledsbyggnader knappast skedde slumpvis, utan snarare 

följde ett rationell övervägande där kombinationen efterfrågan på timmertransporter och 

naturliga förutsättningar var centrala ingredienser. Vidare relateras behovet av flottledsarbeten 

till uppskattningen av virkestillgångarna. Den utflottade virkesmängden låg nämligen till 

grund för amorteringen av investeringarna i olika flottledskonstruktioner. Detta framkommer 

tydligt när det gäller Laisälven; flottleden var perifert beläggen långt upp efter 
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Vindelälvdalen, och tillgången på för industrin användbart timmer i dessa fjällnära områden 

kom inte i närheten av det som återfanns efter flottlederna närmare kusten. Boniteten var (och 

är) relativt låg i dessa trakter och detta fick mycket riktigt återverkningar när det gällde 

kostnaden för flottningsverksamheten efter Laisälven. 

 

Det första förslagsprotokollet beträffande flottledsbyggnader efter Laisälven är från 1857. Här 

beskrivs planerade arbeten efter �Laijsån till Arjeplougs Rået�, d v s från utloppet i 

Vindelälven och upp till länsgränsen (se FIGUR 1). Det handlade om att uppföra 

flottledsbyggnader efter en sträcka om ca 15 km, den tänkta s.k. timmergränsen uppefter 

Laisälven sträckte sig således inte längre. Här beskrivs bl a behovet av en �jagbalk på norra 

sidan Holmforshufvudet 100 alnar lång, 5 hvarf hög med 7 stödkistor�. Intill Storforsen  

- vilket med sannolikhet syftar på den fors som idag heter Trollforsen - �vid södra sidan 

erfordras 2ne Balkar lika med föregående. Sprängning i Storforsen�.51 

 

Nästa nedslag är från 1880. Här beskriver ett syne- och förslagsprotokoll en mängd 

flottledsbyggnader upp efter Laisälven till och med Dellikälvens inlopp, d v s ungefär 45 km 

uppströms utloppet i Vindelälven. Några befintliga flottledsbyggnader omnämns inte utan 

protokollet föreslår en mängd olika åtgärder för att underlätta flottningen, och betydligt 

utförligare beskrivet jämfört med förslaget från 1857. Vid exempelvis �Hvitforsen� beskriver 

förslaget att från �udden på östra sidan ofvan viken bygges, rätt ned mot yttersidan af den 

udde, der den stora tallen står, en kista 340 fot lång, 10 fot bred, 8 fot hög�. Fyrtio år senare 

uppfördes denna träkista (se nedan, objekt AC16A). Vid Hällforsen var förslaget att �Öfver 

grenen på östra sidan bygges från landet nedanför hällan i riktning mot yttre sidan af holmen, 

en kista 150 fot lång�. Här kom fyra decennier senare att mycket riktigt uppföras en kista men 

det i form av en betydligt mer avancerad konstruktion, nämligen en L-formad och vinkellagd 

kilstensmur till en längd av ungefär 200 meter (objekt AC9). 

 

1880-års protokoll sista mer konkreta förslag gäller Deppisforsen (vid Björkliden), där planen 

gällde en 500 fot lång kista vilken sedermera också uppfördes kring 1920 (objekt BD13). 

Efter detta beskrivs utbyggnaden i betydligt stramare ordalag: �Ofvanför Björkliden syntes 

skogstillgångarna vara så obetydliga att några dyrbara rensningar och byggnader, huru 

behöfliga de än kunde vara, ej syntes böra föreslås.� Det enda tänkbara var �å sträckan 

däremellan och Stor Laisan, bort- och nedsprängning af de hinderligaste enstenarne uti de 

nedre forsarne samt afsprängning af dylika å stengrunden uti de öfre, äfvensom 
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bortsprängning och borttagande af den för flottningen synnerligen besvärliga lilla 

klippholmen uti Akkelets forsen�.  Och, slutligen; �Ofvanför Storlaisan syntes 

skogstillgångerne vara så obetydliga, att någon timmerflottning der ej bör ifrågakomma�.52 

Timmerflottningen kom dock att sträcka sig betydligt längre upp efter Laisälven - när den väl 

slog igenom på allvar - än vad syne- och förslagsprotokollet från 1880 framhöll.  

 

När började timmerflottningen efter Laisälven? 

Det går inte att exakt på året finna belägg när timmerflottningen började efter Laisälven. 

Snarare måste man se till flottningsetableringen generellt i de övre delarna av Vindelälven. I 

trakterna kring Sorsele fanns det vid slutet på 1860-talet områden med stockfångstprivilegier, 

kallad Stockfångstskog, vilka Dickson och Baggböle sågverk fick rättigheter till vid mitten av 

1800-talet. Under 1870- och 80-talen köpte också skogsbolag upp krononybyggen i området 

kring Sorsele.53 Av den anledningen torde timmer från dessa trakter - och eventuellt virke 

efter Laisälven - ha flottats ner till industrin vid Umeälvens mynning.  

 

 I slutet av 1880-talet omnämns Laisälven i samband med inrättandet av Ume- och 

Vindelälven som allmän flottled. I en ansökan från 1888 om inrättandet av allmän flottled står 

det skrivet att Vindelälven �begagnas hon på cirka 30 mil för flottning. Hon har en mängd 

tillflöden på hvilka all likaledes virke framdrifves: de betydligaste af dem äro Laiselfven och 

Gargån inom Sorsele socken�.54 Förmodligen rörde det sig om inte alltför stora 

virkesmängder. Från 1890-talet finns uppgifter om flottat virke, om än i relativt blygsamma 

mängder, från Vindelälven norr om Sorsele samt efter bivattendragen Akkersbäcken och 

Gertsbäcken. De två sistnämnda är belägna strax ovan Laisälvens utlopp.55 Det är vidare från 

samma decennium som de första timmerflottningarna efter Storlaisan och Laisälven 

tillskrivs.56 

 

Uppgifter från anbudsförfarande beträffande timmerflottningen efter de övre delarna av 

Vindelälven tyder vidare på att flottning torde ha bedrivits efter Laisälven vid tiden för 

sekelskiftet 1900. I det förtryckta anbudsprotokollet återfinns Laisälven, eller som det står; 

�Lajsån från Storlajsan till Nedre Gautsträsket�. Förutom att den flottningsbara sträckningen 

framgår nämns det i protokollet att flottningen från Laisälven och ner till skiljet vid kusten är 

tvåårig. Dock står det inte uppgivet några virkesmängder och anbud när det gäller Laisälven. 

Detta gäller specifikt åren 1909-1912 från vilka protokoll finns bevarade. Däremot 

framkommer det att flottning bedrivits i nämnda Akkers- och Gertsbäcken.57  



 22

 

Vid ett syneprotokoll, uppfört 1912 vid förrättad syn för inrättande av allmän flottled i 

Laisälven, framgår det att några mer omfattande flottledsarbeten efter Laisälven inte är 

utförda vid denna tidpunkt. Det tyder på att den virkesmängd som hitintills flottats efter 

vattendraget varit relativt ringa. Det beskrivs dock att vid Laisälvens utlopp �finnes en 

samlingsbom af 79 bomslanor med smide värda högst 1 kr 50 pr. st. = 118,50 kr�.58  

 

Det finns alltså en mängd omständigheter och indikatorer som pekar mot att timmerflottning 

efter Laisälven torde ha bedrivits sedan tiden kring sekelskiftet 1900. Hursomhelst, det är 

först vid 1920-talets början, och det efter en mycket omfattande flottledsutbyggnad under 

perioden 1915-1921, som det sker ett genombrott för storskalig timmerflottning utefter 

Laisälven.  

 

Allmän flottled och första fasen flottledsutbyggnad 1913-1921 

År 1913 förordade länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten att Laisälven skulle vara allmän 

flottled för timmerflottning. I samband med detta bestämdes det bl a att föreskrivna 

flottledsarbeten skulle vara färdiga och avsynade inom tre år. Vidare skulle Laisälven delas in 

i tre flottledsdistrikt: Laisälven 1: a distrikt, sträckan utloppet i Gautsträsk, Vindelälven, och 

upp till Granselet, Laisälven 2: a distrikt, vilket var sträckan mellan Granselet och 

Dellekälvens utlopp. Laisälven 3: e distrikt sträckte sig från nämnda Dellekälven och upp till 

Yrafsjön vid Adolfström.59 Under flottningsepoken förekom nämligen en indelning av 

allmänna flottleder i flottledsdistrikt. Efter dessa distrikt redovisades utflottad virkesmängd 

vilket låg till grund för kostnadsfördelningen mellan olika flottande intressenter, exempelvis 

när det gällde investeringar av olika slag och kostnader för utflottning.60  

 

Den syn från 1912 som genomfördes före inrättandet av Laisälven som allmän flottled 

föreslog uppförandet av en mängd flottledsbyggnader efter älven, framförallt efter 

forsavsnitten. Källor visar att flottledsutbyggnaden pågick intensivt under perioden 1915-

1921 och att Domänverket bekostade investeringarna.61 Under åren 1915-19, för vilka det 

finns uppgifter, investerades det för drygt 132 000 kronor efter Laisälven.62 Detta motsvarar 

20 procent av den totala investeringskostnaden under samma period i samtliga biflottleder 

efter Ume- och Vindelälven. Den summan uppgick till ca 658 000 kronor.63 Det handlade 

alltså om stora investeringskostnader efter Laisälven.  
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Att det är just vid 1910-talet som Laisälven inkorporeras i timmerflottningen och vilket 

motiverar dessa omfattande investeringar kan härledas utifrån en mängd faktorer. Först och 

främst spelar den nämnda expansionen vid slutet av 1800-talet en viktig roll; inrättandet av 

allmänna flottleder och ökad skogsexploatering på de statliga skogsmarkerna i de övre delarna 

av älvdalarna återspeglar en sista fas av förskjutningen av den s.k. timmergränsen uppefter 

Vindelälvdalen. Nu kunde tidigare relativt orörda skogtillgångar komma att nyttjas. Till detta 

ska tilläggas en förskjutning mot ökad avverkning av timmer för massaindustrin. Vid 

sekelskiftet ökar nämligen massaindustrins betydelse, bl a beroende på internationell 

konkurrens och det specifikt när det gällde sågtimmer. Alltsedan skogsexploateringen fortgått 

i Norrland från mitten av 1800-talet fick detta konsekvensen att tillgången på riktigt grovt 

sågtimmer minskat kraftigt. Nu kom den svenska skogsindustrin att istället förskjutas mot 

massaproduktion då efterfrågan på papper av olika slag samtidigt ökade kraftigt i 

Västvärlden.64  

 

Laisälvdalen - med dess för skogsindustrin relativt orörda skogstillgångar - passar väl in i 

denna bild. Efter Vindel- och Umeälven ökade nämligen andelen massavirke av den totala 

flottgodsmängden kraftigt; från att utgjort en relativt liten andel vid sekelskiftet 1900 ökade 

den stadigt till att motsvara nästan 50 procent vid slutet av 1920-talet. Vid 1950-talets mitt 

hade andelen flottat massavirke ökat till hela 75 procent av den totala virkesmängden.65 

Efterfrågan på massavirke var speciellt uttalad vid tiden för första världskriget vilket visade 

sig i stigande priser (tyvärr finns inte data före 1910). Förhållandet var inte lika uttalat för 

sågtimmer. Perioder av ökad efterfrågan förekom även under andra hälften av 1920-talet men 

framförallt vid tiden kring 1950 (DIAGRAM 1). Den kraftiga prisstegringen vid 1950-talets 

början kan härledas till den s.k. Koreaboomen vilken återspeglade kraftiga prisökningar på 

den internationella råvarumarknaden till följd av konflikten i Korea.66  
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DIAGRAM 1. Prisutveckling på massavirke respektive sågtimmer efter Ume- och 
Vindelälven i relation till partiprisindex 1911-1960. Index 1911=100. 
 
Källor: SOS Domänverket 1911-1960 (priser). Mitchell, B R. 1981. European Historical Statistics 1750-1975. 
London, Basinstoke (partiprisindex) 
Anm: Massavirke avser sulfat. Priset på sågtimmer gäller högsta dimensionsklass (11-13 tum toppdiameter). 
Sortimenten är helbarkat virke. 
 

 

Expansion och utveckling av timmerflottningen efter Laisälven 1921-1970 

 

�Det är meningen att flotta dag och natt i Laisälfven i år� � Timmerflottningens 
arbetsvillkor 
I ett entreprenadkontrakt från mars månad 1930, ställt till Umeå Flottningsförening, återfinns 

ett bifogat handskrivet brev.  

 

�Till Umeå älfs Flottningsförening Umeå. Det är meningen att flotta dag och natt i 
Laisälfven i år. Också tänker vi om vi får flottningen vara 12 båtlag summa 36 man 
så att vi möjligen kan följa med vattnet så att vi inte torkar fast. Som ni vet är 
Laisälfven riskabel för att hon faller och stiger så oregelbundidt. Högaktningsfullt 
från samtliga entreprenörer från Laisälfven.�67 
 

Dessa få rader innehåller en mängd företeelser vilket kan sägas präglade 

flottningsarbetet, både specifikt efter Laisälven och generellt för flottningsepoken som 

sådan. För det första, de mesta av skogs- och flottningsarbetena under mellankrigstiden 

utfördes inom ramen för entreprenadsystem som arbetsgivarna (skogsbolag och 
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flottningsföreningar) använde för att få arbetet utfört. Detta system användes förutom 

inom skogsavverkning och timmerflottning även inom olika väg- och 

anläggningsarbeten mm.68 Entreprenadsystemet innebar att flottningsföreningen 

tecknade ett kontrakt med någon eller några som åtog sig att utföra timmerflottningen 

efter en specifik sträcka efter ett vattendrag. Kontraktet innehöll föreskrifter om när 

flottningsarbetet skulle börja respektive avslutas liksom betalningen för detta. 

Entreprenadkontrakten innehöll dessutom en mängd anvisningar och skyldigheter för 

arbetstagaren: Dåligt eller felaktigt utfört arbete, kvarlämnat virke och strandskador 

innebar böter och avdrag. Sett ur arbetsgivarnas synvinkel var systemet med 

entreprenad ett ändamålsenligt sätt att praktiskt lösa övervakningen av flottningsarbetet: 

Flottlederna var långa och belägna i ett vidsträckt och ödsligt skogslandskap. Genom 

entreprenadsystemet och dess stipulerade skyldigheter kunde därmed 

flottningsföreningen undvika en stor och kostsam administration och övervakning av 

arbetet.69  

 

Å andra sidan, entreprenadsystemet � vilket innebar att den som åtog sig arbetet mot 

lägst betalning fick det � förde med sig att arbetstagarnas förtjänst kunde bli låg. Om det 

nu blev något arbete överhuvudtaget vill säga. Under 1920- och 30-talen präglades 

nämligen världsekonomin av lågkonjunkturer vilka blev ytterst kännbara för den 

svenska och exportinriktade skogsindustrin: Efterfrågan på skogsråvara minskade och 

därmed även på arbetskraft inom skogsavverkningar och timmerflottning. Med rådande 

entreprenadsystemet och konkurrens om arbete innebar det att skogs- och 

flottningsarbetarna åtog sig arbete mot relativt låg betalning. Arbetsmarknadskonflikter 

var också flera och omfattande under denna tid med strejker och lockouter, blockader 

och strejkbryteri som följd (här i Sverige var konflikterna på arbetsmarknaden under 

mellankrigstiden troligen högre än i något annat västligt industriland och skogsbruket 

avvek inte från detta förhållande).70 

 

Några konflikter av detta slag finns inte beskrivna längs Laisälven men likväl efter 

andra vattendrag efter Vindelälven under första hälften av 1930-talet, exempelvis i 

trakterna kring Lycksele och Rusksele där syndikalister satte ett antal flottleder i 

blockad och flottningsföreningen svarade med att fridlysa desamma och organisera 

strejkbrytare.71 Det bifogade brevet från entreprenörerna från Laisälven kan vidare 

tolkas och ses utifrån de förhållande som rådde kring 1930, nämligen brist på arbete och 
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risk för låga förtjänster. Det är nämligen inte vanligt att finna liknande skrivna rader i 

samband med anbud på flottningsarbeten. Förfarandet kan därmed ses som en slags 

försäkran om att arbetet verkligen kommer att effektivt genomföras, oavsett tid på 

dygnet. Entreprenadsystemet var förhärskande fram till slutet av 1930-talet då 

kollektivavtal började tecknas mellan arbetstagarna och arbetsgivarna.72  

 

Ett annat för flottningsepoken uttalat förhållande som framkommer i de skrivna raderna 

från Laisälven berör arbetstiden i timmerflottningen, �dag och natt�. När timret hamnat 

i vattnet, bommar lagts ut och flottningsbåtarna sjösatts mm. var möjligheterna att 

genomföra arbetet starkt beroende av vattentillgången; arbetet med timmerflottningen 

fick anpassa sig efter detta, oavsett om det var dag eller natt, vardag eller helgdag. Drygt 

15 timmars arbetsdag var inget exceptionellt, ibland förekom s.k. �runddygn� vilket 

återger de mest extrema fallen. Arbetslagstiftningen inom flottningen kom vidare att 

inta en särställning jämfört med andra arbeten på arbetsmarknaden. Lagstiftningen från 

1908 och 1920 om tio respektive åtta timmars arbetsdag gällde nämligen inte 

flottningsarbetet. Orsaken var just det naturberoende som präglade flottningsarbetet 

vilket både fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna var överens om.73  

 

 
 
BILD 1. Flottning i Laisälven år 1953. Fotot är taget vid Lillseleavagrenens utlopp som ligger 
strax nedan Kvarnforsen. 
 
Källa: Umeå Flottningsförenings arkiv.  
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Förknippat med långa arbetsdagar var övernattningsmöjligheterna.  I många fall 

tillgreps tillfällighetslösningar: Flottarna låg på renskinn eller granrisbäddar under en 

gran, i ett gapskjul eller under en omstjälpt flottarbåt. Mer ordnade former av logi fanns 

även att tillgå i from av mer funktionellt byggda flottarkojor. Utefter Laisälven 

återfanns ett flertal flottarkojor (ett flertal av dessa redovisas längre fram) men 

övernattning i det fria förekom likväl här, ibland med resultatet att flottarna vaknade 

med en decimeter nysnö på och omkring sig.74  

 

Det ska framhållas att frågan om ordnad förplägnad och logi var omdiskuterad under 

flottningsepoken, speciellt under 1900-talets första decennier. Från arbetsgivarhåll 

framhölls att uppförandet av flottarkojor i många fall inte stod i proportion till 

kostnaden och underhåll, specifikt efter mindre bivattendrag vilka inte nyttjades för 

timmerflottning varje år och att kojorna bara nyttjades under en ytterst kort tid av 

säsongen.75 Den mest extrema ståndpunkten som framhölls från arbetsgivarhåll torde 

vara den som en representant från Råneälvens flottningsförening uttryckte: �Flottarens 

arbete är närmast att likna vid nomadens och hans levnadsförhållanden måste ordnas 

därefter: i den mån han förvärvar den bofastes bekvämlighet, i samma mån försummar 

han sitt arbete.�76 

 

Laisälvens snabba och oregelbundna svängningar beträffande vattennivån framhålls även det. 

Alrik Holmgren, Marielund, var med i flottningen efter Laisälven under 1950-talets första 

hälft och han berättar att vattennivåns variation många gånger ställde till problem, ibland 

fastnade virket i princip ute i skogen på sidan om vattendraget då nivån sjönk för snabbt. 

Laisälvdalens grova och korta tallar innebar även att de lätt kunde ta i botten och fastna på 

grundområden när vattentillgången sinnade. Besvärliga forsar i det avseendet var Sadeforsen 

och Storforsen ovan Björksele. Ett annat svårflottat område var de nedre delarna av Laisälven, 

exempelvis sträckan kring Kvarnforsen. Här hände det att flottarlaget fick hjälp av arbetare 

från Vindelsladden med att få ner virket i tid.77 
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BILD 2. Flottare i sin flottarbåt. Fotografiet är från Tannselet, Umeälven, år 1949 men skulle 
lika gärna ha varit tagen någonstans efter Laisälven. I regel bestod ett sådant här båtlag av tre 
man: Två roddare, förare respektive bakroddare, samt en stävare placerad i aktern. I båten 
syns även flottarnas proviant och material. 
 
Källa: Umeå Flottningsförenings arkiv.  

 

I sammanhanget är det svårt att inte reflektera över berättelser - ibland smått mytiska - om och 

av timmerflottare.  Arbetet med timmerflottningen var stundtals riskabelt och fyllt med farliga 

moment, främst forsrodd och brötsprängningar. Just det uppenbart riskfyllda i 

flottningsarbetet har bidragit till att det blivit en tacksam ingrediens i litteraturen som 

behandlar flottningen, som i exempelvis Gustav Hedenvind-Erikssons Ur en fallen skog 

(1910), Albert Vikstens Timmer (1929) och Eyvind Jonssons Nu var det 1914 (1934).78  

 

Timmerflottningen kan även kännetecknas som ett utpräglat maskulint arbete. Denna bild har 

sin kanske främsta exponent i den stereotypa uppfattningen av flottningsarbetarna, de s.k. 

långflottarna, vilka tillhörde det högsta skrået bland flottarna. Till skillnad från dem som 

under några få veckor deltog i bäckflottningen, småbrukare, torpare och arrendatorer, var 

långflottarna i stor utsträckning en egen yrkesgrupp. Långflottarna var de som följde 

�sladden�, eller �rumpan�, d.v.s. den sista delen av virkesmängden, från de översta delarna av 

älvdalen ner till skiljet vid kusten. Det var dessa män som i de flesta fall kom att personifiera 

flottningen, dess kultur och mytbildningen som omgav denna: Grova karlar i vadarstövlar och 

slokhattar, skrävlande och snustuggande, återkommande i slagsmål vid danser där sprit och 
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kvinnor på ett eller annat sätt utgjorde en central del. Detta är inte unikt för Sverige, liknande 

berättelser och föreställningar förekommer i andra regioner där timmerflottning bedrivits, 

exempelvis Finland och Nordamerika.79 Även från flottningen efter Laisälven återges en del 

av dessa företeelser. Knut Lestander, Laisvall, skildrar kort avslutningen av en 

flottningssäsong: �I Sorsele slutade flottningen för vår del med avlöning, flottarkalas och 

slagsmål. (Slagsmålet var jag inte med i.).�80 

 

Laisälven består till stor del av lugnflytande vatten vilket även det präglade arbete och teknik 

med att forsla timret nedströms. Över Stor-Laisan användes vid början av flottningsepoken, 

och innan motorvarpbåt introducerades, s.k. gångspel, eller spelflotte som det även kallades.  

Med spelflotten drogs timmer som bommats in i stora ringar (bomläns) över stilla vatten med 

hjälp av ett gångspel som bestod av två korslagda plankor som var stuckna genom den s.k. 

�gångspelskallen�. Timmerringen var förankrad i själva spelflotten som drogs framåt med 

hjälp av nämnda gångspel i vilken en tross var ansluten. Trossen, vilken kunde vara upp till 

några hundra meter lång, var fastankrad på bottnet med ankare eller morring (det var alltså 

mot denna förankring trossen spelades in). Knut Lestander har skildrat hur han som 14-åring 

hjälpte till med att hålla trossen rätt på spelflotten över Stor-Laisan.81 

 

När det gäller Umeå flottningsförenings verksamhetsområde var det under mellankrigstiden 

som antalet motorvarpbåtar ökade rejält, från ungefär 40 vid början på 1930 till drygt 100 

stycken vid mitten på 1940-talet. Vid 1960-talets början var antalet uppe i ca 125.82 För 

Laisälvens del tycks den första varpbåten, som gick under namnet �Bertil�, anlänt och 

introducerats i början av 1930-talet. Det var en drygt 8 meter lång och 2 meter bred träbåt 

utrustad med en 7 hkr Fordsson motor. Den var förlagd vid Granselet där flottningsföreningen 

för övrigt hade ett förråd. 1944 bytes �Bertil� ut mot en nyare varpbåt med beteckningen 

�U37�. Den hade järnskrov och var drygt 7 meter lång och ca 2,5 meter bred. Motorn var en 

13 hkr Opel. Under krigsåren var drevs motorn av kolgas men efter 1946 var den 

bensindriven. �U37� flyttades över till Storuman vid Umeälven 1948 och Laisälven fick 

istället �U38� som tjänade här resten av flottningsepoken. Material och storlek på varpbåten 

var detsamma som föregångarens men motorn var en Bolinder DW3 på 10 hkr som drevs med 

dieselolja.83 
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BILD 3. Spelflotte drar en bomläns full med timmer över lugnvatten. Platsen är okänd men 
företeelsen väl spridd under flottningsepoken och innan motorvarpbåtar introducerades. Fotot 
hade lika gärna varit taget vid något av lugnvattenområdena efter Laisälven. 
 
Källa: Kinnman, G. 1917. �Om flottleder och flottning I�. Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift. 
 

 

Fortsatta flottledsinvesteringar 1925-1965 

Att investeringarna och utbyggnaden av Laisälvens flottled var mycket omfattande under 

andra hälften av 1910-talet innebar samtidigt inte något stopp för fortsatta flottledsarbeten. 

Efter Laisälven förekommer det under perioden 1925-1965 faser under vilka investeringarna 

var speciellt uttalade. Det torde i första hand återspegla försök till att sänka 

transportkostnaderna genom olika slag av rationaliseringar. Generellt sett pågick sådana 

arbeten och förbättringar i vårt land under princip hela flottningsepoken 1850-1980. I 

praktiken innebar det att fler och bättre ledarmar och flottningsdammar anlades, att 

meandrande förlopp kanaliserades och att vattendragen alltmer rensades från sten mm.84  
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BILD 4. Stenarbete vid Trollforsen, Laisälven, vintern 1951.  
 
Källa: Umeå Flottningsförenings arkiv.  
 

Laisälven var alltså inte något undantag. Vid mitten av 1930-talet genomfördes relativt stora 

investeringar efter Laisälven, liksom vid 1950 (DIAGRAM 2). Huvudsakligen handlade det 

om att dels rensa älvfåran på ytterligare sten och anlägga nya ledarmar, framförallt uppförda 

som rösmurar, och dels förbättra redan befintliga ledarmar.  Först och främst berördes 

sträckan mellan Luspeforsen och Kvarnforsen av dessa arbeten. De ökade investeringarna i 

slutet på 1940-talet återspeglade förbättringar av redan befintliga flottledsbyggnader, 

exempelvis vid Hällforsen, Gergesonforsen och Storforsen samt diverse stenrensningar efter 

framförallt Laisälven 1:a distrikt. Vid mitten av 1950-talet återspeglar de ökade 

investeringarna dels strömrensningar med hjälp av bandtraktorer, dessa tycks framförallt ha 

genomförts efter Långforsen, och dels stenrensningar och uppförandet av rösmurar vid Per-

Jonsforsen (redovisning av investeringar och förbättringar efter specifika sträckor beskrivs 

mer ingående nedan). Efter 1965 förekommer inga ytterligare investeringar eftersom 

flottningsverksamheten befann sig på tillbakagång, en generell företeelse vid denna 

tidpunkt.85  
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DIAGRAM 2. Investeringskostnader i flottledsbyggnader efter Laisälven 1925-1970. Fasta 
priser (1929=100). 
 
Källor: UFA. G.VI. Byggnadsspecial 1925-1946. G.XI. Huvudböcker 1947-1970 (investeringskostnader). 
Krantz, O. 2001. �Swedish Historical National Accounts 1800-1990 � aggregated output series�. PM, Umeå  
(investeringskostnadsindex). 
 

Utflottade virkesmängder och flottningskostnader 1925-1970 

När väl timmerflottningen slog igenom efter Laisälven kännetecknas utvecklingen till en 

början av relativt stora utflottningsmängder, om än kraftigt varierande från år till år. Detta är 

uttalat under perioden 1924-1932. Under internationella lågkonjunkturen vid 1930-talets 

början sjunker de utflottade mängderna för att sedan öka fram till tiden för andra världskriget. 

Under efterkrigstiden, perioden 1947-1953, ökar flottgodsmängden för att sedan minska. Sista 

flottningsåret efter Laisälven var 1969 (DIAGRAM 3).  

 

Förutom att de flottade virkesmängderna varierade kraftigt mellan olika år, kännetecknades 

utvecklingen av att flottningsmängderna från Laisälvens 3: e distrikt var tämligen små, när 

flottningen väl här förekom. Efter detta distrikt, sträckan Yrafsjön-Storlaisan, tycks 

flottningen framförallt ha förekommit de år virkespriserna varit relativt höga, d v s perioderna 

1925-1930 respektive 1947-1953 (jmf DIAGRAM 1). 
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DIAGRAM 3. Utflottade virkesmängder (m3) efter Laisälvens 1:a, 2:a och 3:e distrikt 1924-
1969.  
 
Källa: UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser 1924-1969. 
 

Det måste betonas att Laisälven, speciellt den övre delen som Laisälvens 3:e distrikt utgjorde, 

flyter genom ett fjällnära område med låg bonitet. Av den anledningen är det nog inte så svårt 

att förstå den ringa mängd virke som flottades från denna del av Laisälvdalen. Här kan man 

anknyta till vad som framkom från syne- och förslagsprotokollet från 1880 beträffande en 

utbyggnad av flottleden ovan Stor-Laisan. 

  

Flottningskostnaden från Laisälven, specifikt dess övre del, var också relativt hög jämfört 

med biflottleder belägna längre ner efter Vindelälven. Överlag var flottningskostnaderna 

relativt höga efter biflottlederna till Ume- och Vindelälven jämfört med kostnaderna efter 

själva älvarna (huvudflottlederna); mer perifert belägna och mindre flottleder innebar relativt 

små utflottade virkesmängder vilket resulterade i högre kostnad per utflottad enhet.86 

Jämförelsen med flottningskostnaden från Laisälven, vars övre delar befann sig drygt 40 mil 

från skiljestället i Umeå, och Kulbäcken, en biflottled inom 10 mil frånskiljet, visar med 

tydlighet på detta förhållande (TABELL 1). 
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Laisälven 3 Laisälven 2 Laisälven 1 Kulbäcken
Kostnad Mängd Kostnad Mängd Kostnad Mängd Kostnad Mängd

Period (öre/f3) (m3) (öre/f3) (m3) (öre/f3) (m3) (öre/f3) (m3)

1924-26 14,49 9244 11,16 17058 9,6 19493 4,04 11652

1929-31 12,11 2516 10,16 14362 8,91 18618 4,7 14920

1948-50 28,74 4585 24,51 8322 19,84 9501 14,56 7876  
 
 
TABELL 1. Jämförelse av flottningskostnaden från Laisälven 1-3 distrikt samt Kulbäcken ner 
till skiljet vid Umeå (öre/f3) samt utflottad mängd (m3). Medeltal för valda treårsperioder 
(löpande priser). 
 
Källa: Umeå flottningsförenings årsberättelser 1924-1926, 1929-1931, 1948-1950. 
 
 

Kostnaden för att flotta virket från Laisälven 3 var upptill tre gånger högre jämfört med 

Kulbäcken. När det gäller mängden virke som flottades höll den sig ungefär på samma nivå 

flottlederna emellan (det ska poängteras att Laisälven 1:a distrikt även innehåller flottat virke 

från ovan belägna distrikten 2 och 3). Då måste man samtidigt beakta dels att skogsmarkens 

bonitet (m3sk/ha och år) efter Laisälven endast är hälften jämfört med den efter Kulbäcken,87 

och dels att Laisälvens avrinningsområde är drygt 2960 km2 medan Kulbäckens är 185 km2.88 

Med andra ord, virkesvolymen per ytenhet var - och är - betydligt lägre efter den fjällnära 

Laisälven jämfört med relativt kustnära Kulbäcken.  
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Flottledsbyggnader efter Laisälven - Resultat av inventering i fält och 
nyttjandet av historiskt källmaterial 
 
 

�Laisälven utbygges på ett möjligast för framtiden betryggande sätt�� 

 

När den första fasen flottledsutbyggnad utefter Laisälven 1915-1921 stod färdig och efter det 

att syn över utförda arbetena hållits, framhölls och sammanfattades bland annat: 

 

�Då det varit av vikt att en så stor och avsides liggande flottled som Laisälven 
utbygges på ett möjligast för framtiden betryggande sätt och då lämplig sten 
kunnat erhållas intill vattendraget, har största delen av kistbyggnader utförts av 
sten.�89  
 
 

Citatet framhåller några aspekter som kan ses som karakteristiska för timmerflottningsmiljön 

efter Laisälven. För det första är det är det frågan om ett relativt stort vattendrag, perifert och 

högt upp belägget efter Vindelälvens dalgång. För det andra de flottledskonstruktioner som 

byggdes kom främst att uppföras som kilstensmurar. De var visserligen dyrare att anlägga 

men samtidigt betydligt hållbarare och kunde lättare stå emot kraftiga vattenflöden och 

erosion än motsvarande konstruktioner av trä och sten, d v s enkla- och dubbla träkistor samt 

riskistor. Framtida underhållskostnaderna kunde därmed bli lägre (längre fram i denna del 

beskrivs olika typer av flottledskonstruktioner mer ingående). 

 

För det tredje, eftersom de flesta byggnaderna som uppfördes 1915-1921 utgjordes av just 

kilstensmurar har detta fått betydelse för det kulturlandskap vi numera har möjlighet att 

betrakta efter Laisälven. Kilstensmurarna går än idag beskåda och det som resultat av just att 

lämpligt byggmaterial fanns att tillgå, nämligen sten, liksom att betydelsen av långsiktiga 

lösningar betonades. Det nämnda �för framtiden betryggande sätt� äger med andra ord även 

berättigande i dagens situation.  
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Inventeringsmetod och historiskt källmaterial 

 

Dokumentation vid  inventering, definitioner mm 

Inventeringen av flottningslämningarna efter Laisälven genomfördes under juni respektive 

september månad 2004. För dokumentationen användes särskilt inventeringsprotokoll (se 

BILAGA 3). Utöver skriftlig dokumentation har samtliga objekt fotograferats. 

Dokumentationen av flottningslämningarna innehåller sammanfattningsvis följande uppgifter: 

 

• Inventeringsnummer: Varje enskild lämning � objekt � som påträffats i 

Norrbottensdelen av Laisälven numreras BD1, BD2, BD3 osv. För objekten inom 

Västerbottensdelen är numreringen följaktligen AC1, AC2 osv. Denna numrering med 

länskod och siffra gäller specifikt flottledskonstruktioner som är placerade vid 

vattendraget och som utgörs av olika typer av ledarmar, d v s kilstensmurar, dubbla 

träkistor mm (se närmare definition och beskrivning av olika konstruktioner nedan). 

Flottledslämningar som utgörs av f.d. flottningskojor mm redovisas med länskod och 

bokstav; BDA, BDB, ACA, ACB osv.  

• Objektets placering: Inventeringsprotokollet innehåller uppgifter om kartblad, 

vattendragets namn (inklusive forsnamn), kommun samt GPS koordinat. När det gäller 

GPS koordinater har dessa tagits vid den del av ledarmen som angör landsidan. När 

ledarmen ligger parallellt med vattendraget är koordinaten tagen vid uppströms ända.  

• Byggnadsspecifika uppgifter: För varje objekt redovisas typ av flottledskonstruktion, 

vilket material som använts vid uppförandet, mått (längd, höjd, bredd och volym) och 

fragmenteringsgrad. När det gäller grader av fragmentering (status) har för 

enkelhetens skull tre nivåer använts, nämligen �förfallen�, �defekt� samt �hel�. Med 

förfallen menas att flottningslämningen till största del är kraftigt raserad, övervuxen 

med vegetation alternativt ramponerad pga. kraftiga vårfloder mm. Med defekt menas 

att flottledskonstruktionen till viss del är påverkad men att den likväl har en bibehållen 

och klart synlig struktur. Exempelvis gäller det stenkonstruktioner där en och annan 

sten trillat ner och avlägsnats från sin plats. Ett annat exempel är träkistor där virket är 

murket men ändå inte helt förfallet och där grundstrukturen fortfarande är tydlig. 

• Byggnadsbeskrivning: Här framgår dels konstruktionens funktion exempelvis 

�styrande�, �avstängande� etc., och dels hur den specifika flottledskonstruktionen är 

konstruerad, vilken sida om vattendraget den ligger, specifika kännetecken mm.  
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• Historik: Komplettering till fältinventeringen. Här har historiskt källmaterial från olika 

arkiv använts för att närmare beskriva år eller period för uppförande, ombyggnationer 

etc. av det specifika objektet. Se vidare TABELL 3. 

• Värdering: Flottledslämningens kulturhistoriska värde och status, behov av underhåll 

och restaurering.  

 

När det gäller antalet och olika typer av flottledskonstruktioner som inventerats efter 

Laisälven, se TABELL 2. 

 
 Norrbotten Västerbotten summa: 

Dubbla träkistor  
antal 5  6  11 
meter 345  246  591 

      
Enkla trä-/Riskistor      
antal   2  2 
meter   75  75 

      
Kilstenmurar      
antal 8  7  15 
meter 655  610  1265 

      
Slänt-/Rösmurar      
antal 7  6  13 
meter 595  232  827 

      
Rensningar      
antal 1  11  12 
meter 100  257  357 

      
Övr. flottningsrelaterat      
antal 5  3  8 
meter 28  80  108 

      
Totalt (BD och AC)      
antal flottningslämningar 26  35  61 
meter 1723  1500  3223 
 
TABELL 2. Inventerade antal, typkonstruktioner och meter flottningslämningar inom Norr- 
och Västerbottensdelen av Laisälven. 
 
Källa: BILAGA 3. 
Anm: Beträffande �Övr. flottningsrelaterat� är det frågan om spår av/befintliga f.d. flottningskojor i respektive 
länsdel samt bryggor (BD län) och båtväg (AC län). Se vidare redovisning nedan. 
 

 



 38

Historisk information 

I utredningen har historiska källor och information som hämtats från olika arkiv varit av 

mycket stor betydelse. Detta primärmaterial har analyserats och använts för ett flertal syften, 

alltifrån att datera uppförandet av enskilda flottledskonstruktioner till att beskriva och 

åskådliggöra den generella utvecklingen av timmerflottningen efter Laisälven (TABELL 3). 

När det gäller mer specifika detaljer i detta källmaterial framkommer det i löpande text, 

BILAGA 3 samt utredningens käll- och referensförteckning. Detta primära källmaterial har 

vidare kompletterats med referenser från tidigare dokumentation i form av rapporter mm samt 

intervjuer med lokalbefolkning och som har personliga erfarenheter av timmerflottning och 

Laisälven.  

 

 
 
Exemplifiering och beskrivning av olika flottledskonstruktioner efter Laisälven  
 
 

Arbetet med att uppföra flottledsbyggnader efter Laisälven � En kort återblick 

Innan utförligare beskrivningar av de olika flottledskonstruktioner isig kan det vara motiverat 

att här kort beskriva själva arbetet med att anlägga olika ledarmar (kilstenmurar, dubbla 

träkistor mm) efter Laisälven. Under perioden 1915-1921 uppförs nämligen konstruktioner 

efter i princip samtliga forsar efter Laisälven, från forsavsnittet mellan Mittisjön och 

Gautosjön vid byn Gauto och ner till Storforsen, strax ovan utloppet i Vindelälven. De allra 

flesta flottledskonstruktionerna byggdes av ortsbefolkningen. En av dem som deltog i arbetet 

var Knut Lestander, Laisvall by, som tillsammans med sin bror under tre vintrar jobbade med 

att uppföra kilstensmurarna vid Akkersforsen (1917-1919). Stenarbetaren vid detta bygga var 

August Karlman från Arjeplog och som hade två man med sig. Som mest arbetade här tio 

man. Kännetecknande för arbetet var inte minst den tillhörande enkla förplägnaden och login; 

till detta nyttjades en gammal timmerkoja. Den var avlång med dörren vid ena kortsidan och 

hade jordgolv, timrad eldstad i mitten och öppning i taket med rökfång. Sängarna utgjordes av 

långbänkar som var placerade efter sidorna, från gavel till gavel. Arbetet bestod av att kila och 

borra sten, Rulla fram, styra och lägga upp dessa för att åstadkomma vällagda murar av kilad 

sten90 
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Arkiv Material År/period Innehåll

Riksarkivet, Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, 
Hamnbyråns arkiv, Stockholm F.I:e 2048, nr 73

1817 Syneprotokoll

Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F.XV. a. Flottleder. D 79 Ume älv 1908-1931. 
Laisälven 1912 Syne- och förslagsprotokoll

1920 Syneprotokoll

Umeå flottningsförenings arkiv, 
Folkrörelsearkivet, Umeå. F. XI:16. Flottledshandlingar, Laisälven 1915-1921 Syneprotokoll

F.XI:58. Flottledshandlingar. Uman-Vindeln. Vol. I. 1857 Förslagsprotokoll

F.XI:60. Flottledshandlingar. Uman-Vindeln. Vol. III 1880 Syne- och förslagsprotokoll

G.VI. Byggnadsspecial 1925-1946 Investeringar, konstruktioner

G.XI. Huvudböcker 1925-1969 Investeringskostnader
 

G.XIV. Journalverifikat 1949 Investeringar, konstruktioner

G.XIV. Journalverifikat. Mikrofilm, band 25-27 1950-1955 Investeringar, konstruktioner

Umeå flottningsförenings årsberättelser 1924-1969 Utflottad virkesmängd
Flottningskostnad

TABELL 3. Översikt av historiskt källmaterial 
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Definitioner 91 

De flottledskonstruktioner som här ska beskrivas närmare är de som framförallt förekommer 

intill och i strömmande vattendrag, d v s ledarmar. Detta uttryck kan användas som ett 

samlingsnamn för diverse typer av fasta flottledsbyggnader vars funktion var att på olika sätt 

reglera vattenföringen efter strömfåran. Detta genom att exempelvis stänga av grenar 

(blindådror) ovan för t ex holmar, kanalisera och minska vattendragets bredd så att 

vattendjupet i strömmen ökade, styra det flottade virket i önskad riktning, skydda mot erosion 

av stränder mm. Dubbla träkistor, kilstensmurar, rösmurar etc. är därmed beteckningar på 

olika typer av konstruktioner av ledarmar som uppfördes under flottningsepoken. Beroende på 

var i vattendraget och när under flottningsepoken de olika ledarmarna uppfördes kom vidare 

olika konstruktioner att skilja sig åt med tanke på material och teknik. 

 

Dubbla respektive enkla träkistor samt riskistor 

Materialet i dessa konstruktioner är trä och sten och denna typ uppfördes framförallt vid 

början på flottningsepoken efter Laisälven, d v s under utbyggnadsperioden 1915-1921. Under 

1900-talets första hälft kom många av dem att ersättas av konstruktioner helt i sten. Vid 

uppförandet av dubbla träkistor timrades en grund och på den fogades ett önskat antal varv 

timmer i en front- respektive bakvägg (timringen kan liknas vid uppförandet av en vanlig 

husbyggnad). Frontväggen byggdes tät med hjälp av dymlingar, drag eller träplugg och för att 

hålla samman front- och bakvägg lades tvärgående bettingar däremellan. Kistan fylldes sedan 

med sten; dels bestående av natursten från den rensade strömmen och dels stenmaterial från 

klippblock, hällar och grova naturstenar som sprängts.  

 

Enkla träkistor uppfördes på ungefär samma sätt men här består konstruktionen av endast en 

frontvägg. För att göra konstruktionen mer stabil timrades stenkar, oftast s.k. trekantkar, på 

baksidan av frontväggen och med några meter mellanrum. Riskistor består av utlagt ris 

alternativt klenvirke respektive rensad sten och grus som lagts om lott och på höjd i flera 

lager. Ett viktigt ändamål med denna konstruktion var att undvika erosion efter 

strandkanterna. Riskistorna är relativt klena konstruktioner jämfört med en dubbel- och 

enkelkistor. Riskistor uppfördes därför i regel vid mindre forsande avsnitt samt parallellt med 

vattendraget för att undvika större påfrestningar från strömmen. 

 

Efter Laisälven finns ett flertal dubbla träkistor bevarade, exempelvis vid de övre delarna av 

älvdalen kring Märkforsen (objekt BD3 och BD4, se utförligare redovisning nedan) 
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respektive Deppisforsen (objekt BD13). Ett flertal exempel på dubbla träkistor återfinns även 

vid Vit- respektive Kvarnforsen (exempelvis objekten AC16A, AC17 och AC27). Några 

enkla träkistor finns inte bevarade efter Laisälven eftersom de flesta av dem byggdes om till 

slänt- eller rösmurar under framförallt 1930-talet. Detsamma gäller för riskistor. Exempel på 

tidigare enkel- och riskistor som senare byggdes om och uppfördes som rösmurar återfinns 

exempelvis efter Luspe- och Per-Jonsforsen (objekten BD17, BD18, BD20). När det gäller 

riskistor finns det endast ett relativt välbevarat exemplar kvar efter Laisälven, nämligen den 

vid nedre delen av Storforsen (objekt AC29). 

 

 
 

 
 
BILD 5. Övre bild visar en riskista (objekt AC29). Foto i uppströmsvy. Spår av ris- och 
klenvirke i konstruktionen syns tydligt. Mellan lager av virke och ris lades sten och grus. Här 
kan man se att natursten använts. Denna riskista uppfördes 1915-1921. Nedre bild en dubbel 
träkista (objekt AC16A). Uppfördes även den perioden 1915-1921. 
 
Foto: Erik Törnlund (2006. 2004).  
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Slänt- och rösmurar 

Släntmurar, ett annat namn är stenslänter, uppfördes i samband med rensningar av 

vattendragen. Vid dessa sprängningsarbeten nyttjade man de bortsprängda flakformade 

stenarna till att lägga upp mot strandkanten, tätt ihop med den slätaste ytan uppåt. Riktigt släta 

och fina skoningar av detta slag kallades även glacismurar.  

 

 
 

 
 

BILD 6. Övre bilden en släntmur (objekt BD15, nedströmsvy). Nedre bild visar en rösmur 
(objekt AC11, nedströmsvy) som uppfördes 1950-51. Tidigare låg här en dubbel träkista som 
anlades 1915-1921. Spår av den tidigare träkistans syns i form av två timrade rader på 
frontväggen. 
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 
 

Rösmurar, vilka till uppbyggnad och konstruktion påminner om släntmurar, består även de av 

flakstenar som sprängts i och intill vattendraget men även natursten förekommer i 
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konstruktionerna. Rösmurar skiljer sig dock från släntmuren genom att konstruktionen 

rösades � och det allt som oftast över en redan befintlig träkista � varvid en solid ledarm 

åstadkoms. Det översta lagret sten lades relativt tätt, med den släta sidan uppåt och formade 

därmed en relativt jämn yta, framförallt var detta viktigt på murens framsida (mot 

vattendraget).  

 

Kilstensmurar 

Kilstensmurar är den mest permanenta typen av ledarmar och de kom att uppföras från tiden 

kring sekelskiftet och under mellankrigstiden. Dessa ledarmar är de mest solida av alla typer 

av ledarmar då de effektivt reglerar strömfåran och stänger av förgreningar. Förutom att 

kostnaderna för att uppföra dessa var relativt höga fordrade arbetet bättre planering och 

organisation. De rektangulära stenblock som behövdes för konstruktionen borrades först ut 

med stenborr. I borrhållen stoppades sedan speciella kilar ner och slogs tills stenblocket 

sprack loss. Stenblocken transporterades sedan till byggplatsen med hjälp av häst och släde. 

Här kunde användas en enkel och manuell lyftkran för att få upp stenarna. Höjden på stenarna 

skulle vara minst 50 cm, den huggna bygg och liggytan minst 50 cm och djupet minst 15 cm. 

För att transportera dem på platsen för bygget användes träräls, bestående av ett par slanor 

med ca en meters bredd, och stendrög, en enklare kälke som stenen låg på. Vintertid var 

slanorna isiga och det gick därmed lättare att dra drögen, under sommarhalvåret kunde 

slanorna smörjas in med såpa. 

 

En kilstensmur består av fram- respektive bakmur. Hos de första kilstensmurarna som 

uppfördes under flottningsepoken byggdes frammuren (sidan mot vattendraget) vinkelrätt mot 

strömmen men snabbt (kring 1920) övergick man till att bygga med en viss logering. Med 

logering menas att frammuren lades med en jämn lutning inåt och det uppstod en gradskillnad 

på ca 5 % mellan topp och bas. Detta innebar att kistan blev starkare. Bakmuren (baksidan) 

fick med denna teknik en trappstegliknande utformning eftersom logeringen innebar varje 

skift med sten drogs inåt. Mellan fram- och bakmur fylldes man sedan med natursten och 

skrotsten, eller skole, ett uttryck för �lillbiten� som användes i Härjedalen. Skrotsten och 

skole är bitar av kilsten som höggs av under arbetets gång för att kilstenen skulle passa in mot 

de redan lagda stenarna. För att muren skulle bli stabilare och bättre kunna stå emot 

strömmande vatten lades dels kilfogar, tvärgående sten, bakom främre stenraden på varannan 

eller var tredje meter, och dels förbands stenarna med krämpor av järn.92  
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BILD 7. Övre bilden, detalj av kilstensmur (objekt AC9) med tydlig kilfog och krämpor samt 
stenfyllningen (skrotsten). Nedre bilden, samma kilstensmur. Här syns att murens framkant 
blivit förhöjd med ytterligare ett varv kilad sten.  
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 

 

Efter Laisälven finns det ett flertal kilstensmurar som bildar väl sammanhållna grupper av 

ledarmar men där samtidigt enskilda konstruktioner skiljer sig åt genom unika och illustrativa 

lösningar. Ett område att framhålla speciellt är sträckan från Ackersforsens början och ner till 

Dellikälvens utlopp (se utförligare beskrivning nedan). Här återfinns bl.a. en av de längsta 

kilstensmurarna efter Laisälven, ca 215 meter lång (objekt BD7) samt en ca 30 meter lång 

hästskoformad kilstensmur ute på en holme mitt ute i forsen (BD10). En annan är den L-

formade kilstensmuren vid Hällforsen, vilken löper rakt ut från land (90 grader) för att sedan 

sträcka sig parallellt med strömmen. Kilstensmuren är sammanlagt ca 180 meter lång (objekt 

AC9).  
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BILD 8. Flygfoto som visar några av kilstensmurarna efter Ackersforsen (objekten BD6 och 
BD7). Den övre kilstensmuren (BD7) är ungefär 215 meter lång och därmed den längsta av 
sitt slag efter Laisälven. Den nedre muren (BD6) är ca 60 meter lång. 
 
Foto: Lars Bygdemark (2006). 
 

Rensningar 

Under hela flottningsepoken rensades vattendragen för att underlätta timmerflottningen. Innan 

dynamiten introducerades på 1890-talet eldade man intensivt på klippor och stenar för att 

sedan hälla på vatten, varvid stenarna sprack och bitarna kunde rensas bort. För att lyfta upp 

och bort användes enklare lyftkranar och spel. Under mellankrigstiden introducerades 

motordrivna lyftkranar som därmed kunde lyfta allt större stenar. Till kranarna kunde även 

större skopor kopplas och användas för att rensa bottnarna på sten. Vid 1940-talets slut 

började bandtraktorer att användas vid rensningsarbetena. Syftet med rensningarna varierade. 

En del genomfördes för att ta bort enskilda eller grupper av stenar som hindrade timrets 

framfart nedför vattendraget. De flesta rensningar utfördes dock för att få material till 

uppförandet av olika typer av ledarmar, exempelvis rösmurar, och förstärka befintliga 

konstruktioner.93  

 

Efter Laisälven återfinns flertal spår av rensningar. En del i anslutning till befintliga ledarmar 

som förstärkning vilka utfördes med hjälp av sprängningsarbeten under 1920- och 30-talet 

(exempelvis objekt AC16A), medan andra består av stora naturstenar upplagda i rösform 
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utefter vattendragen, bra exempel på detta återfinns efter den s.k. Lillseleavagren (AC20-24, 

se ytterligare redovisning nedan). De sistnämnda rensningarna utfördes under andra hälften av 

1930-talet med hjälp av motorkranar. Efter älven återfanns tidigare spår av traktorstyrda 

rensningar som utfördes år 1955. Dessa är numera utrivna och återställda till strömfåran (vid 

Långforsen, Västerbottensdelen av Laisälven).  

 

 
 
BILD 9. Stenrensning från 1930-talet, upplag av sprängsten vid Luspeforsen (objekt BD14, 
nedströmsvy). 
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 
 

 

Övriga flottningslämningar 

Utöver de olika ledarmarna återfinns andra lämningar efter flottningsepoken efter Laisälven.  

Ett flertal f.d. flottarkojor finns att beskåda. De flesta tjänar idag som fritidshus eller kojor för 

fiske och fridlufsliv. Det har funnits åtminstone åtta flottarkojor efter Laisälven. Vid 

Granselet låg tidigare ett förråd för material och motorvarpbåt (ej inventerat). Vid Märkforsen 

(Norrbotten) och Kvarnforsen (Västerbotten) återfinns båtväg förbi dessa kraftigt fallande 

forsar. Mindre lämningar som exempelvis bomkistor har inte inventerats. 
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Flottledsbyggnadernas placering, uppförande och status  

 
Uppläggning av redovisning  

För att underlätta redovisning och överblick har Laisälven delats in i ett antal sträckor (se 

FIGUR 3). Efter dessa sträckor ligger fokus på framförallt forsavsnitten och det av den enkla 

anledningen att flottningslämningarna koncentreras till dessa. För att lättare illustrera detta 

åskådliggörs flottningslämningarna (objektnummer) i enklare kartfigurer.  I den löpande 

texten beskrivs tidpunkt för de olika lämningarnas uppförande och konstruktionstyp mm. med 

hänvisning till BILAGA 3. För respektive flottningslämning efter varje sträcka redovisas 

status och eventuellt behov av underhåll och restaurering i text och tabellform.  

 

 

1.   Yraf � Ackersforsen 

2. Ackersforsen � Luspeforsen 

3. Luspeforsen � Trollforsen 

4. Trollforsen � Kvarnforsen 

5. Kvarnforsen  � utloppet i Vindelälven 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3. Indelning av sträckor för redovisning av förekomst av flottningslämningar 

 

1. Yraf - Ackersforsen 

Efter denna sträcka, vilket i stort motsvarar det som under flottningsepoken betecknades 

Laisälvens 3:e distrikt, är samtliga inventerade flottledslämningarna uppförda under perioden 

1915-1921. Tidigare framhölls de relativt ringa flottgodsmängderna som flottades inom detta 

distrikt. Av samma anledning blev de fortsatta investeringarna efter nämnda period direkt 

obefintliga efter denna sträcka. De flottledsbyggnader som återfinns här är uteslutande 

uppförda som dubbla träkistor. Den högst upp belägna träkistan, ca 25 meter lång, återfinns 

vid byn Gauto och intill ett forsande avsnitt mellan Mittisjön och Gautosjön (objekt BD1). 

Enligt historiska källor ska det efter detta avsnitt även ha uppförts ytterligare en träkista men 

1

2

3
4

5
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spår av denna kunde inte hittas vid inventering. Denna kista ska enligt källor ligga på höger 

sida av vattendraget, d v s södra stranden. Inventering skedde från vänster sida (norra landet). 

 

Det mesta sammanhållande området med flottledslämningar återfinns vid Märkfallet och 

Märkforsen. Detta område är en del av naturreservatet kring Märkberget. Information om 

reservatet och stigar i området finns tydligt skyltade. Här återfinns spår av en träkista vid 

forsnacken (objekt BD2). Den är kraftigt raserad. Vid nedre delen av forsen återfinns två 

dubbla träkistor (BD3 och BD4) på vardera sidan vattendraget. Dessa kistor är 45 respektive 

150 meter långa. Vid nacken till Märkfallet respektive forsens slut finns två bryggor (objekt 

BDA respektive BDB). Mellan dessa finns en bred och vällagd stig där båtar kunde (och kan) 

transporteras förbi det kraftiga fallet. Vid Märkforsens nedre del återfinns spår av en tidigare 

flottningskoja (BDX) vilken är helt utriven, endast grunden och järnspisen finns kvar (FIGUR 

4).  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGUR 4. Inventerade flottledslämningar vid Märkfallet och Märkforsen. 
 
Källa: BILAGA 3. 
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När det gäller behov av underhåll och mer genomgripande restaurering torde nämnda objekt 

BD3 vara den som i första hand borde komma i fråga (första prioritet). Denna träkista ligger 

bra placerad för åskådliggörande, d v s har en hög tillgänglighet. Om inte trävirket byts ut de 

närmaste decennierna bör en spång läggas på kistan. Detta för att minska slitage och 

underlätta att komma ut på den. Kistan kan användas för fiske. Även när det gäller objekt 

BD4 är underhåll/restaurering på sikt behövlig (andra prioritet). Åtminstone borde röjning av 

buskar på och i anslutning till kistan kunna göras för att förhindra ytterligare och snabbare 

förfall. Det som talar emot omfattande restaurering är läget, då det f.n. är mycket svårt att nå 

ut till denna kista. Å andra sidan är den väl synlig från norra sidan och tillsammans med BD3 

representativt i kulturlandskapet. Se vidare TABELL 4. 

 

För övrigt kan nämnas att källor anger en �Rösmur nedanför Märkströmmen�. Denna rösmur, 

som ska vara ca 50 meter lång, kunde inte hittas vid inventering. Den kan nämligen ligga på 

höger sida (södra landet) och därmed vara svår att upptäcka från den motsatta sidan (vänster) 

som inventeringen utfördes (BILAGA 3). 

 

 
 
BILD 10. Dubbla träkistor vid Märkforsen, närmast objekt BD3 och på andra sidan BD4 
(nedströmsvy).  
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 
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Objekt  Koordinat  Typ Status Förslag underhåll/restaurering 

       x     y  
BD1 1542280 7350820 Dubbel träkista  Defekt Spång på kistan 
BD2 1546964 7348707 Dubbel träkista  Förfallen Ingen åtgärd. Låt naturligt förfalla 
BD3 1547197 7347876 Dubbel träkista  Defekt Spång på kistan. Nytt timmer på sikt  

(1:a prioritet) 
BD4 1547249 7347783 Dubbel träkista  Defekt Ev. nytt timmer på sikt (2:a prioritet) 
BDA 1547196 7349128 Brygga Förfallen Ingen åtgärd  
BDB 1547467 7347908 Brygga Förfallen Ingen åtgärd  
BDX 1547638 7347954 f.d. flottningskoja Förfallen Ingen åtgärd  
 
TABELL 4. Flottningslämningar sträckan Yraf-Ackersforsen. Objekt, placering, typ, status 
och förslag till underhåll och restaurering 
 
Källa: BILAGA 3. 
 
 

 
 

 
 
BILD 11. Övre bilden, det mäktiga Märkfallet. Den nedre bilden visar den väl anlagda båtvägen förbi 
fallet. 
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 
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2. Ackersforsen - Luspeforsen 

Efter denna sträcka är det i området kring Ackers- och Hästskoforsen som majoriteten av 

flottledskonstruktioner återfinns (se FIGUR 5). Dessa konstruktioner är framförallt uppförda 

som kilstensmurar och är samtliga relativt välbevarade. Vid Dellikälvens utlopp återfinns 

ytterligare en lång och välbevarad kilstensmur. Tillsammans bildar flottningslämningarna 

inom detta område en väl sammanhållen och illustrativ flottningsmiljö. Genom området finns 

en mängd vandringsleder och rastplatser, en del med kojor. Området nyttjas för fiske och 

platsen är skyltad. Vid forsnacken till Ackersforsen, på södra (högra) sidan finns några 

fritidshus. Över Laisälven finns en hängbro och från den går en märkt vandringsled upp till 

Delliknäs (se kolonisationshistorik, BILAGA 2). Längre nedströms efter sträckan återfinns 

vid Björksele och Deppisforsen två ledarmar, dels en kilstensmur (objekt BD12) och dels en 

dubbel träkista (BD13). De är ungefär 45 respektive 100 meter långa och relativt välbevarade. 

Något nedanför ligger Sadeforsen och här återfinns på höger sida om älven (södra landet) en 

f.d. flottarkoja som är upprustad och vilken nyttjas för fiske och fridlufsliv.94 

 

När det gäller Ackers- och Hästskoforsen uppfördes samtliga flottledsbyggnader under 

perioden 1915-1921. Källor anger att det specifikt handlade om åren 1917-1919.95 Vid 

Ackersforsens nacke återfinns en kortare kilstensmur (objekt BD5), ca 55 meter lång. Intill 

ligger en f.d. flottningskoja. Den är välbevarad och underhållen och tjänar idag som fritidshus 

(objekt BDC). Nedanför är uppförda två kilstensmurar som ligger mittemot varandra, objekt 

BD6 respektive BD7. Den förstnämnda är 60 meter lång, lätt vinklad mot land ca 30 grader. 

Den sistnämnda är en imponerande konstruktion på drygt 200 meter. Ytterligare en bit 

nedströms återfinns en ca 70 meter lång släntmur som är placerad på vänster sida (objekt 

BD8). Den nedre delen av muren, ca 30 meter, sträcker sig i ungefär 45 graders vinkel 

nedströms.  
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FIGUR 5. Inventerade flottledslämningar vid Ackers- och Hästskoforsen. 
 
Källa: BILAGA 3. 
 
 

Nedan hängbron återfinns två vällagda kilstensmurar. Den ena stänger av en sidogren, vid 

inventeringstillfället var vattennivåskillnaden mellan främre och bakre vägg ca 1 meter 

(objekt BD9). Den andra byggnaden (objekt BD10) är uppförd i hästskoform intill och 

uppströms en holme mitt i strömmen. Om det är denna byggnad som givit namn åt forsen, 

Hästskoforsen, får vara osagt tills vidare. Tidigare, vid tiden för flottledsutbyggnaden, 

benämndes nämligen denna fors �Rackoselforsen� (se BILAGA 3). Mellan objekten BD9 

respektive BD10 och Dellikälvens utlopp på höger sida vattendraget (södra landet) uppfördes 

under perioden 1915-21 en flottningskoja. Spåren av denna har inte inventerats närmare. 

Ytterligare nedströms återfinns mittemot Dellikälvens utlopp en välbevarad kilstensmur 

(objekt BD11), den är ungefär 145 meter lång.  
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BILD 12. Hästskoforsen, tidigare benämnd Rackoselforsen, och de två karaktäristiska 
kilstensmurar som återfinns här (objekt BD9 och BD10). 
 
Foto: Lars Bygdemark (2006). 
 
 

När det gäller förslag till underhåll och restaurering är det framförallt objekt BD5 som bör 

åtgärdas. Det handlar om att justera och lägga tillrätta kilstenar som förskjutits bakåt och 

trillat ner pga. kraftiga högvatten. Detta måste nog betecknas som första prioritet. På andra 

plats när det gäller prioriteringar ligger objekt BD10, den hästskoformade kilstensmuren. 

Åtgärden här är av relativt liten omfattning men likväl behövlig då kilstensmuren är placerad 

mitt i forsen och därmed utsatt för relativt kraftiga vattenflöden. Den större justeringen av 

objekt BD8 måste ses som mindre prioriterad om än lättare att utföra då det handlar om en 

relativt enklare konstruktion. För övrigt behöver en del objekt (BD6, BD7 och BD9) justeras 

något. Här har vattenflöden tryckt tillbaka en del kilstenar. Det handlar dock om relativt liten 

åverkan och justeringarna ska därmed inte ses som speciellt prioriterat. Detsamma gäller 

objekt BD13, en dubbel träkista vid Deppisforsen.  
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BILD 13. Överst en flygbild över Deppisforsen, den övre ledarmen utgörs av en kilstensmur 
(Objekt BD12) och den nedre är dubbel träkista (BD13). Nedre bilden en närbild av den 
vällagda kilstensmuren (BD12). 
 
Foto: Övre bild, Lars Bygdemark (2006). Nedre bild, Erik Törnlund (2004). 
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Objekt  Koordinat  Typ Status Förslag underhåll/restaurering 
     x     y   

BD5 1562543 7319123 Kilstensmur Hel, ngt defekt Justering av kilstenar (1:a priorietet) 
BDC 1562557 7319070 f.d flottningskoja Hel Ingen åtgärd  
BD6 1562532 7318717 Kilstensmur Hel Ev. justering av kilstenar 
BD7 1562647 7318767 Kilstensmur Hel Ev. justering av kilstenar 
BD8 1562791 7317934 Släntmur Defekt Ev. justering av stenslänt/krön (3:a 

prioritet) 
BD9 1562650 7317412 Kilstensmur Hel Ev. justering av kilstenar 
BD10 1562733 7317433 Kilstensmur Hel Justering av kilstenar (2:e prioritet) 
BD11 1562689 7316542 Kilstensmur Hel Ingen åtgärd  
BD12 1572001 7309106 Kilstensmur Hel Ingen åtgärd  
BD13 1572296 7308801 Dubbel träkista Defekt Ingen åtgärd  
 
TABELL 5. Flottningslämningar sträckan Ackersforsen-Luspeforsen. Objekt, placering, typ, 
status och förslag till underhåll och restaurering 
 
Källa: BILAGA 3. 
 

3. Luspeforsen - Trollforsen 

Denna sträcka består av en serie relativt sammanhängande forsande och strömmande avsnitt. 

Av den anledningen är just denna sträcka mycket illustrativ när det gäller att åskådliggöra de 

olika ledarmarnas position efter vattendraget och dess relation gentemot varandra. Det visar 

hur en del flottledsbyggnader behövdes för att stänga av sidogrenar, kanalisera vattendraget 

samt styra virket i önskad riktning. Det är detta som är kännetecknande för 

flottledsutbyggnaden då det handlade om att rationellt utveckla ett system av olika 

konstruktioner. Det fanns med andra ord en logik bakom uppförande och placering. 

Flottledskonstruktionernas tillkomst var nämligen inte resultatet av någon slump (FIGUR 6). 

Efter denna sträcka återfinns väl markerade stigar, vindskydd och eldplatser. Här finns även 

f.d. flottarkojor som numera nyttjas för fiske och fridlufsliv. För att underlätta redogörelse och 

överblick av flottningslämningar redovisas denna sträcka i två delar, 1) Luspeforsen - Per-

Jonsforsen respektive 2) Ågotsforsen - Trollforsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 6. Schematisk bild av flottledskonstruktionernas placering efter sträckan Luspeforsen-
Trollforsen. 
 

1) Luspeforsen � Per-Jonsforsen 

Precis som tidigare nämnda Ackers- och Hästskoforsen kom detta avsnitt att byggas ut för 

timmerflottning under perioden 1915-1921. En stor skillnad är dock att i det förstnämnda 

området tillkom det inte några ytterligare flottledsbyggnader under resterande delen av 

flottningsepoken. Efter Luspe- och Per-Jonsforsen kom däremot helt nya 

flottledskonstruktioner att uppföras och ombyggnader av redan befintliga ledarmar kom att 

genomföras.  
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FIGUR 7. Inventerade flottledslämningar vid Luspe- och Per-Jonsforsen. 
 
Källa: BILAGA 3. 
 

De första byggnaderna (1915-21) efter detta avsnitt var de fem objekten BD16-BD18 samt 

BD20-BD21. Av dessa uppfördes BD16 som en 45 meter lång kilstensmur. BD17, BD20 och 

BD21 konstruerades som riskistor. Dessa var 63, 76 respektive 32 meter långa. Samtliga 

dessa kom dock att byggas om till rösmurar; BD17 år 1935 och BD20 respektive BD21 

sannolikt år 1954 eller 1955. Objekt BD 18 uppfördes även den 1915-21 och det som en 

kombinerad enkel- och dubbelkista. Längden var totalt ca 100 meter. Även denna kom att 

ombyggas till en rösmur år 1954 alternativt 1955 (se FIGUR 7). 

 

Dessa ombyggnationer av befintliga ledarmar återspeglar på ett bra sätt hur systemet med 

timmerflottning krävde och resulterade i successiva förbättringar under hela flottningsepoken. 

Exempel på nybyggnationer är objekt BD14, en ca 100 meter lång ledarm av upprensad sten, 

som anlades 1935. Detsamma gäller BD 15, en släntmur som även den uppfördes 1935 

alternativt någon gång under åren 1949-1951. Slutligen anlades objekt BD19, en ca 130 meter 

lång rösmur, år 1954 alternativt 1955 (se BILAGA 3). Till detta kan nämnas flottarkojan 

(objekt BDD) som uppfördes första gången någon gång perioden 1915-1921.  Den har varit 
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föremål för olika ombyggnationer och upprustningar, senast 2005. Ägs av fiskevårdsområdet 

och nyttjas för fiske och rekreation.96 

 

 
 
BILD 14. Nedströmsy över Luspe- och Per Jonsforsen. Ledarmen överst till vänster på bild är 
objekt BD20. Nedan, på samma sida, ligger objekt BD18. På motsvarande höger sida ligger 
uppifrån och ner objekten BD19, BD17 och BD16. 
 
Foto: Lars Bygdemark (2006). 
 

För området finns det vidare uppgifter från historiska källor som beskriver ytterligare 

flottledslämningar vilka dock inte påträffats vid inventering. Det handlar om dels en ca 25 

meter lång riskista som byggdes för en gren till vänster i vattendraget, förmodligen strax ovan 

Luspeforsen97 och dels två stycken stoppkistor i utloppet vid Granselet. Dessa kistor tjänade 

som förankringar för virkesbommarna (bomlänsar) vid virkesmagasin efter flottleden. 

Kistorna kunde vara 2*2 meter bred och drygt 2 meter i höjd. Virkesmagasinet vid Granselet 

tjänade till att samla upp allt virke som kom nedflottat från övre delarna av Laisälven innan 

det släpptes nerför Luspe- och Per-Jonsforsen för vidare transport.98 
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BILD 15. Kilstensmuren vid Luspeforsen (objekt BD16). På övre bilden syns spår av en 
förhöjning av murens krön i form av timmervarv, fastankrade med handsmida spikar/krokar. 
Nedre bilden visar den trappstegsliknande baksidan. Kilstenmuren är vidare förstärkt och 
förhöjd med rensad sten.  
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 
 

När det gäller behovet av underhåll och restaurering av flottledslämningar är detta för 

närvarande mycket litet vid Luspe- och Per-Jonsforsen. Det enda som bör åtgärdas är objekt 

BD16 (kilstensmuren). Här har suttit, fastankrade med handsmida spikar, två varv skrätt 

timmer på frontväggens topp. Timret har dock murknat och bör bytas ut. Denna rad med 

timmer sattes upp år 1936 för att få kilstenmuren högre. Syftet var att förhindra att det flottade 

timret lättare spolades över muren vid kraftigare flöden. Förutom denna timring lades det ut 

ytterligare stenfyllning �bestående av framförallt sprängsten - på själva muren (se BILAGA 

3). 
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Objekt  Koordinat  Typ Status Förslag underhåll/restaurering
      x      y   

BDD 1584823 7288346 f.d flottningskoja Hel Ingen åtgärd 
BD14 1584997 7287686 Rensning Hel Ingen åtgärd 
BD15 1585064 7288034 Släntmur Hel Ingen åtgärd 
BD16 1585149 7287284 Kilstensmur Hel Byte av timmervarv på murens krön 
BD17 1587176 7285208 Rösmur Hel Ingen åtgärd 
BD18 1585287 7287223 Rösmur Hel Närmare inventering krävs 
BD19 1585243 7287073 Rösmur Hel Ingen åtgärd 
BD20 1585384 7286976 Rösmur Hel Närmare inventering krävs 
BD21 1585381 7286721 Rösmur Hel Närmare inventering krävs 
 
TABELL 6. Flottningslämningar vid Luspe- och Per-Jonsforsen. Objekt, placering, typ, status 
och förslag till underhåll och restaurering 
 
Källa: BILAGA 3. 
 

2) Ågotsforsen - Trollforsen. 

Efter denna sträcka kan utvecklingen beträffande uppförande av olika ledarmar liknas vid den 

efter Luspe- och Per-Jonsforsen: En första utbyggnad under perioden 1915-1921 följdes av 

två perioder med ny- och ombyggnationer, nämligen under andra hälften av 1930-talet 

respektive första halvan av 1950-talet. Utvecklingen återspeglar även bruket av olika 

byggnadsteknik och konstruktioner; under första utbyggnadsfasen uppfördes ledarmarna som 

kilstensmurar alternativt riskistor eller dubbla träkistor. Mellan två-tre decennier senare, vid 

slutet på 1930- respektive 1940-talet, byggdes befintliga ledarmar högre för att stoppa bättre 

mot höga vattenflöden, alternativt anlades bättre konstruktioner (rös- eller släntmurar) på 

tidigare befintliga byggnader (träkistor). Exempel på en helt ny ledarm, uppförd som 

släntmur, finns även det representerad efter sträckan. 

 

Objekt AC1, en ca 35 meter lång kilstensmur vid Ågotsforsen, liksom objekten AC2-AC4; en 

dubbel träkista (ca 80 meter lång), riskista (17 meter) samt kilstensmur (ca 45 meter), anlades 

samtliga under perioden 1915-1921. Intill objekt AC1 på Ågotsholmen uppfördes även en 

flottarkoja under samma period (ej inventerad). Dessa ledarmar representerar därmed väl den 

första utbyggnadsfasen. Detsamma kan sägas om objekt AC5, en mycket vällagd 60 meter 

lång kilstensmur beläggen strax ovan Hällforsen. Vid denna fors uppfördes 1915-1921 

framförallt två kilstensmurar, AC8 och AC9. Den sistnämnda är mycket speciell i sitt 

utförande: Den går rakt ut och i 90 graders vinkel mot strömmen efter en sträcka av ca 100 

meter. Resterande del, ca 100 meter, ligger parallellt med strömmen. Denna L-formade 

kilstensmur är ensam i sitt slag efter hela Vindel- respektive Laisälven. Dessa två 
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kilstensmurar (AC8 och AC9) förbättrades och byggdes något högre vid slutet av 1940-talet. 

Objekten AC6 och AC7 tillkom även de 1915-1921, dock med förbehåll för något osäkra 

uppgifter. Här ligger även en f.d. flottarkoja, se FIGUR 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 8. Inventerade flottledslämningar utefter sträckan Ågotsforsen (nedre delen) -
Trollforsen. 
 
Källa: BILAGA 3. 
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BILD 16. Nedströmsvy över Hällforsen. På fotot syns tydligt objekten AC5 (längst mer på 
bild) och den karaktäristiska AC9. Bägge dessa ledarmar är uppförda som kilstensmurar. 
 
Foto: Lars Bygdemark (2006). 
 
 
 
Nedan Hällforsen ska det enligt källor även ha uppförts en kortare ledarm vilken inte 

påträffats vid inventering: �Å holme i selet är i stället för vinkelkista av trä lagd stenarm i 

båge 20 m. lång/�/�. Ytterligare en bit nedan omnämns: �/�/ och i stället för dylik 

vinkelkista å holme nedanför är å selet anordnad 2 bommar t.v. 186 och 126 m. Långa.�.99 

Av detta kan man dra slutsatsen att den nämnda stenarmen torde ligga på den lilla holmen 

strax ovan den större vid vilken objekt AC12 ligger. Vidare står det i en annan källa omskrivet 

en �Lindgrensmuren nedom Hällforsen�. Detta skulle kunna vara den som åsyftas och 

positionen tycks peka på en plats mellan Häll- och Trollforsen.100  
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BILD 17. Övre bild, objekt AC7 vid Hällforsen (dubbel träkista). Nedre bild, den ca 180 
meter långa kilstensmuren vid Trollforsen, objekt AC10. 
 
Foto: Jeanette Joelsson (2006).  
 

Objekt AC12 uppfördes någon gång 1950-1952 och ersatte därmed effektivt nämnda bommar 

som dessförinnan lades här för att undvika att virket drev in i den grundare förgreningen till 

vänster om forsen. Objekt AC10, en mäktig kilstensmur som är ca 180 meter lång, uppfördes 

1915-1921. Till en början var förslaget att istället bygga en 100 meter lång dubbel träkista, 

följt av en 60 meter lång styrskärm. AC11 är en rösmur, placerad nedanför AC10 och 

parallellt med strömmen. Den var tidigare uppförd som dubbel träkista (1915-21) och byggdes 

senare om till rösmur, sannolikt 1950-51.  
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BILD 18. Nedströmsvy över Troll- och Vitforsarna. Nederst till vänster i bild syns objekt 
AC12. Mittemot den ligger AC10, en mäktig kilstensmur, och strax ovan den en rösmur, 
objekt AC11. På bilden syns även objekt AC15, placerad vid Vitforsen övre del.  
 
Foto: Lars Bygdemark (2006). 
 

När det gäller behov av underhåll och restaurering ligger kilstensmuren vid Hällforsen, objekt 

AC8, på prioriteringslistan. Detta torde dock vara förenat med relativt stora - men likväl 

behövliga - kostnader då kilstensmuren förr eller senare kommer att falla sönder. Det handlar 

om att stänga igen håll i muren som uppstått i samband med kraftiga vattenflöden. 

Kilstensmuren är dessutom placerad på �rätt� sida av älven vilket motiverar eventuell 

restaurering; det finns stig ner från vägen och här finns även en f.d. flottarkoja som idag 

nyttjas för fiske och fridlufsliv. Tillgänglighetsfaktorn är med andra ord hög. Kilstensmuren 

beläggen på motsvarande sida, objekt AC9, uppvisar än mer betydande skador. Den sida av 

kilstensmuren som ligger parallellt med forsen har fallit sönder helt och hållet efter en sträcka 

av ca 40 meter. Denna åverkan torde knappast vara ekonomiskt motiverad att åtgärda. Dock 

borde det övre brottet i kilstenmuren, ovan den totalt ramponerade delen, förstärkas så att 

ytterliggare stenmaterial från muren inte slits bort. Utöver detta bör smärre justeringar göras 

på objekt AC5 och AC10 (bör prioriteras först). Det handlar om att lyfta upp och lägga till 

rätta kilstenar som rubbats ur sitt läge och trillat ner på baksidan av muren.  
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Objekt  Koordinat  Typ Status Förslag underhåll/restaurering 
      x      y  

AC1 1585240 7286004 Kilstensmur Hel Ingen åtgärd 
AC2 1585240 7286004 Dubbel träkista Ngt defekt Närmare inventering krävs 
AC3 1585276 7285008 Riskista Förfallen Ingen åtgärd. Låt förfalla 
AC4 1585408 7285030 Kilstensmur Hel Närmare inventering krävs 
AC5 1585289 7284740 Kilstensmur Hel Bör justeras (2:a prioritet) 
ACA 1585323 7284470 f.d. flottarkoja Hel Ingen åtgärd 
AC6 1585364 7284437 Släntmur Hel Ingen åtgärd 
AC7 1585371 7284418 Dubbel träkista Defekt Ingen åtgärd, ifall att; se obj. AC8 
AC8 1585372 7284387 Kilstensmur Defekt, kraftigt Åtgärda hål i mur samt timmervarv på krön  
AC9 1585355 7285112 Kilstensmur Defekt, kraftigt Förstärkning av brottända på mur  
AC10 1585493 7283693 Kilstensmur Hel Bör justeras (1:a prioritet) 
AC11 1585645 7283568 Rösmur Hel Ingen åtgärd 
AC12 1585683 7283667 Släntmur Hel Närmare inventering krävs 
 

TABELL 7. Flottningslämningar efter sträckan Ågotsforsen-Trollforsen. Objekt, placering, 
typ, status och förslag till underhåll och restaurering 
 
Källa: BILAGA 3. 
 

4. Trollforsen � Kvarnforsen 

Den övre delen av denna sträcka, vid Trollforsens nedre del och övre Vitforsen, präglas av ett 

flertal förgreningar efter älvfåran. Av den anledningen återfinns här också många ledarmar 

som uppfördes för att hindra virket att flytta in i de olika sidofårorna och grenarna. Liknande 

förhållande återfinns vid sträckans nedre del (se FIGUR 9). Från Lillseleavan (intill 

Lillseleforsen) och ner till Kvarnforsen återfinns ett rikligt antal förgreningar. Huvudfåran 

passerar utför nämnda Kvarnforsen (tidigare kallad Måskesonforsen) och parallellt löper 

Lillseleavagren. I området och efter denna sträcka finns märkta stigar, spångar och små broar 

över mindre förgreningar. Grillplatser och stugor finns även här och området nyttjas för fiske 

och fridlufsliv.  

 

Objekten AC13, AC14 och AC15A-B byggdes just för att förhindra att virket flöt in i 

förgreningarna strax nedan Trollforsen. AC15A är en ca 50 meter lång kilstensmur som 

uppfördes 1915-1921. Vid 1931 blev den förlängd med en ca 40 meter lång dubbel träkista 

(objekt 15B).  Kilstensmuren (AC15A) är numera helt förfallen och ramponerad. Muren står 

nästan tvärt mot strömmen och vattenmassorna har raserat ca 15 meter av mittensektionen av 

denna. Objekt AC13 är en rensning som tidigare stängde av en relativt stor förgrening. Den 

uppfördes 1940 och är numera genom återställningsarbete delvis utriven. Objekt AC14 är en 

ca 40 meter lång upprensad ledarm som kompletterar och förlänger objekt AC15A. 
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FIGUR 9. Inventerade flottledslämningar utefter sträckan Trollforsen - Kvarnforsen. 
 
Källa: BILAGA 3. 
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BILD 18. Flottarkoja (objekt ACB) och rösmur (AC19) vid Lillseleavagren. 
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 
 

Efter själva Vitforsen återfinns på norra stranden en ca 70 meter dubbel träkista. Den 

uppfördes 1915-1921 och kompletterades med en riskista år 1927 och stenrensning vid 1927 

(objekt AC16A). Vid den nedanför belägna Lillseleforsen och Lillseleavan återfinns två 

mindre ledarmar uppförd som rensning (objekt AC16B) respektive dubbel träkista (AC17). 

Efter Lillseleavagren återfinns vid dess övre del två relativt vällagda rösmurar. Dessa 

uppfördes 1915-1921 (objekt AC18 och AC19) och stänger i stort sett av en förgrening. Intill 

ligger en f.d. flottarkoja (objekt ACB).  

 

Något längre ner återfinns ett flertal rensningar som utfördes vid slutet av 1930-talet (objekt 

AC20-AC24). Dessa stenrensningar är således med största sannolikhet inte uppförda med 
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bandtraktor. På foto från 1953 års flottning, se ovan, går det att urskilja de två rensningarna 

som är placerade längs ner efter och på ömse sidor av Lillseleavagren, d v s objekt AC23 och 

AC24. De första traktorrensningarna efter Laisälven utfördes nämligen enligt källorna två år 

senare (se BILAGA 3). Vid Kvarnforsen återfinns ett flertal mindre ledarmar som stänger för 

olika förgreningar. En del av dessa flottledskonstruktioner har på senare tid öppnats upp i 

återställningssyfte och släpper nu igenom vatten (objekt AC25 och AC27). Här återfinns även 

spår av en båtväg som nyttjades för att transportera flottningsbåtarna förbi Kvarnforsen vars 

kraftigt fallande fors löper efter en kanjonliknande sträcka. 

 

 
 
BILD 19. Dubbel träkista vid nedre delen av Kvarnforsen. Kistan är förstärkt med stora 
stenblock som sprängts bort i samband med rensningsarbeten (objekt AC26). 
 
Foto: Erik Törnlund (2004). 
 

När det gäller ledarmarnas status och eventuellt behov av underhåll och restaurering bör en 

nytimring av objekt AC16A, en ca 70 meter lång dubbel träkista, åtminstone övervägas på 

sikt. För närvarande kan kistan ändock betecknas som relativt lite defekt med tanke på 

materialet i konstruktionen (trä). Den är med andra ord ganska den välbevarad. Vidare är 

denna träkista uppförd under den första fasen av flottledsutbyggnad 1915-21, senare påbyggd 

och förstärkt med en riskista och stenrensning. Planer att uppföra en träkista på denna plats 

omnämns redan 1880. Att på sikt låta restaurera en eller flera träkistor efter Laisälven bör 

övervägas då just denna typ av konstruktion är relativt sparsamt förekommande, å andra sidan 

är torde detta vara de mest ekonomiskt och praktiskt kostsamma genomförbara 
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bevarandeåtgärderna. Två mindre dubbla träkistor, objekt AC17 och AC27, bör också 

övervägas att restaureras på sikt. Se vidare BILAGA 3 och TABELL 8.  

 
Objekt  Koordinat  Typ Status Förslag underhåll/restaurering

      x      y   
AC13 1585598 7283366 Rensning Defekt Utriven 25%, återställning. 

Anlägg ev. spång över 
AC14 1585659 7283349 Rensning Hel Ingen åtgärd 
AC15A 1585503 7283974 Kilstensmur Förfallen Ingen åtgärd 
AC15B 1585728 7283328 Dubbel träkista Defekt Ingen åtgärd 
AC16A 1585728 7283328 Dubbel träkista Defekt På sikt nytimring. 
AC16B 1585981 7282736 Rensning Defekt Ingen åtgärd 
AC17 1585849 7282824 Dubbel träkista Defekt Lägg spång för att undvika 

slitage. nytimring på sikt 
AC18 1585791 7282532 Rösmur Hel Röjning av sly och ris 
AC19 1585769 7282503 Rösmur Hel Röjning av sly och ris 
ACB 1585696 7282541 f.d. flottarkoja Hel f.n. ingen åtgärd 
AC20 1585678 7282301 Rensning Hel Ingen åtgärd 
AC21 1585702 7282310 Rensning Hel Ingen åtgärd 
AC22 1585707 7282262 Rensning Hel Ingen åtgärd 
AC23 1585710 7282166 Rensning Hel Ingen åtgärd 
AC24 1585731 7282195 Rensning Hel Ingen åtgärd 
AC25 1585975 7282239 Rösmur Defekt Utriven 30%, återställning. Ingen 

åtgärd 
ACC 1585959 7282239 Båtväg Defekt Ingen åtgärd 
AC26 1585835 7282092 Dubbel träkista Defekt Ingen åtgärd 
AC27 1585835 7282092 Dubbel träkista Defekt Lägg spång för att undvika 

slitage. nytimring på sikt 
AC28 1581686 7279668 Rensning Defekt Ingen åtgärd 
 
TABELL 8. Flottningslämningar efter sträckan Trollforsen - Kvarnforsen. Objekt, placering, 
typ, status och förslag till underhåll och restaurering 
 
Källa: BILAGA 3. 
 
5. Kvarnforsen - utloppet i Vindelälven 

Efter denna sträcka återfinns endast en flottledsbyggnad, nämligen objekt AC29. Detta är en 

ca 60 meter lång riskista vid nedre delen av Storforsen. Den uppfördes perioden 1915-21 och 

stänger av en sidogren till höger om huvudfåran. Konstruktionen vilar på en risbädd i form av 

slanor, ca 1-1,5 cm i diameter. En och annan grövre stock finns även här. På detta ligger 

upprensad sten av mindre storlek. Den kan betecknas som väl bevarandevärd då den utgör det 

bästa av två examplar av denna typ av flottledskonstruktion utefter Laisälven. Den är relativt 

välbehållen och något akut behov av underhåll och restaurering föreligger inte. Det kan 

övervägas borttagning av sly och undervegetation. 
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Efter sträckan Kvarnforsen - utloppet i Vindelälven är tre större ledarmar utrivna. Det är först 

och främst en tidigare ca 180 meter lång rösmur som låg på höger sida (norra landet) vid 

Gargesonforsen (kord. 1584341/7280986). Den uppfördes av både spräng och natursten. F.n. 

osäkerhet om när ledarmen anlades.101 Vid Långforsen, på vänster sida (södra landet), har en 

relativt lång traktorrensning från 1955102 rivits ut och återställts (denna rensning sträckte sig 

ungefär mellan GPS koordinat 1582803/7280061 och 1582391/7279860). Vid övre delen av 

Storforsen, på vänster sida, har en ca 100 meter lång rösmur rivits ut (GPS koord: 

1582079/7279482). Den stängde tidigare för inloppet till avan som flyter här och uppfördes 

1942.103  
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Källor och Litteraturförteckning 
 

 

Otryckta källor 

 

Folkrörelsearkivet, Umeå (UFA) 

 Umeå flottningsförenings arkiv. 
     

Umeå flottningsförenings årsberättelser 1924-1969. 
 
F.I. Ackordsflottning. 1. Anbud 1899-1939. 
 
F.VII. Båtar. 4. Förteckningar 1926-1980. 
 
F.XI:16 Flottledshandlingar. Laisälven; 
 

�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. 
Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�. 

 
 
F.XI:58. Flottledshandlingar. Uman-Vindeln. Vol. I. Uman-Vindeln, 
allmänt 1857-1867;  

 
�Kostnads och Materials Förslag öfver Strömränsningar å Uma Elfven 
upptill Storuman, och å Windelelfen till Lajsträsket med å dessa 
infallande Bivattendrag, upprättadt År 1857.� 

   

  F.XI:60 Flottledshandlingar. Uman-Vindeln. Vol. III; 
�Protokoll, hållet vid undersökningar af vattendrag, å hvilka virke 
flottats eller framledes kan komma att flottas från kronoparker och 
kronomarker inom Wännäs, Degerfors, Lycksele, Stensele, Sorsele, 
Malå och Norsjö församlingar af Westerbottens län samt Vestra delen 
af Arjeplougs socken af Norrbottens län, den 2 juli-19 september år 
1880.� 
 
�Konungens befallningshafvandes i Westerbottens län utslag i fråga 
om sökt reglering af trävaruflottning uti Ume- och Vindelelfarna från 
Storuman och Storvindeln till Vännäs samt därifrån af Umeå elf till 
bron vid Umeå stad, varande dessa belägna inom Umeå, Vännäs, 
Degerfors, Lycksele, Stensele och Sorsele socknar.� [1888] 
 
 

 G.VI. Byggnadsspecial 1915-1946. 
  
 G.IX:1. Flottningskostnader 1884-1928. 
 
 G.XI. Huvudböcker 1947-1970. 
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 G.XIV. Journalverifikat 1949-1955  
 

1949. Verifikatnummer 2011, 2066, 2010, 2022, 2029, 2041, 2105, 
2189, 2211. 
 
1950. Mikrofilm, band 25; verifikatnummer 2011, 2144, 2150. 
 
1951. Mikrofilm, band 25; verifikatnummer 2001, 2007, 2034, 2041, 
2042, 2051. 
 
1954. Mikrofilm, band 26; verifikatnummer 2056, 2189, 2211. 
 
1955. Mikrofilm, band 27; verifikatnummer 2006, 2010, 2013, 2024, 
2154, 2170, 2171, 2183. 

 
 
  
Landsarkivet, Härnösand (LAH) 
  

 Domänverkets arkiv. 

  F.XV. a. Flottleder. D 79 Ume älv 1908-1931. Laisälven; 
�Protokoll fördt vid förättad syn för inrättande af allmän flottled i 
Laisälfen inom Arjepluogs socken af Norrbottens län och Sorsele 
socken af Västerbottens län.� [1912] 
 
�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd 
avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�. 
 

 

Riksarkivet, Stockholm (RA) 
  Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Hamnbyråns arkiv.  

   F.I:e 2048, nr 73; 
   �Umeå, Windel och Skellefteå Elfarne. af Bergmark . 1817�. 
  

 
Officiella tryck (SOS) 
 
SOS Domänverket 1911-1960. 
 
SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. 1916. 
Socialstyrelsen: Stockholm.  
 
SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. Del 1. 1938. Socialstyrelsen: Stockholm. 
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Övriga opublicerade källor 
 
Bevarandeplan. Nedre Laisälven SE0810389. Natura 2000, Länsstyrelsen, Västerbotten. 2005. 
 
Bevarandeplan. Laisälven SE0820737. Natura 2000, Länsstyrelsen, Norrbotten (utkast). 2006. 
 
Miljöåterställningsprojektet, Pite älv. Brev till Länsstyrelsen, Norrbotten (kulturmiljö), �Förslag till 
bevarande av kulturvärden i samband med miljöåterställning av Pite älv samt dess biflöden�. 2003-03-
19. 
 
Törnlund, E. 2003. Kommentarer till kulturhistorisk inventering, förslag till bevarande respektive  
restaurering av älvfåran mm [Pite älvdal]. PM. Enheten för landskapsekologi, Umeå universitet. 
Umeå. 
 
Översiktsplan för Arjeplogs kommun. Upprättad i januari 2001. Av Arjeplogs kommun och 
Lantmäterimyndigheten i Arvidsjaur. Antagen av Arjeplogs Kommunfullmäktige 2002-10-14. 
 
 
 
Intervjuer 
 
Alrik Holmgren, Marielund, Arjeplogs kommun. 
 
S-E Älveback, Mullbacken, Arjeplogs kommun. 
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Noter 
                                                
1 Översiktsplan för Arjeplogs kommun. Upprättad i januari 2001. Av Arjeplogs kommun och 
Lantmäterimyndigheten i Arvidsjaur. Antagen av Arjeplogs Kommunfullmäktige 2002-10-14. 
 
2 Lundberg, P (red). 2005. Miljöåterställning av Vindel- och Piteälvarna. Slutrapport 2002-2005. Fotolab i 
Arjeplog: Arjeplog. 
 
3 Näslund, I. 2000. �Flottningen och fisket�. Törnlund, E, Östlund, L (red). Flottning. Vattnet, arbetet, 
berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund. Nilsson, C. Lepori, F. Malmqvist, B. Törnlund, 
E. Hjerdt, N. Helfield, J M. Palm, D. Östergren, J. Jansson, R. Brännäs, E. Lundqvist, H. 2005. Forecasting 
Environmental Responses to Restoration of River Used at Log Floatways: An Interdisciplinary Challenge. 
Ecosystems. 8: 779-800. 
 
4 Nedan redovisning och diskussion beträffande bevarandefrågan kring historiska flottledslämningar bygger inte 
minst på mina personliga erfarenheter och reflektioner från EVP-projektet (Ekologisk återhämtning av Vindel 
och Piteälven efter flottledsrestaurering). Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt löpte parallellt med det 
praktiska miljöåtertällningsarbetet efter Vindel och Piteälven perioden 2002-2005.  Se vidare, Törnlund, E. 2003. 
Kommentarer till kulturhistorisk inventering, förslag till bevarande respektive restaurering av älvfåran mm [Pite 
älvdal]. PM. Enheten för landskapsekologi, Umeå universitet. Umeå. Törnlund, E. 2005. �From Natural to 
Modified Rivers and Back? Timber floating in Northern Sweden 1850-1980 and use of historical knowledge in 
today�s ecological stream restorations�. Paper presented at conference �Thinking Trough The Environment�. 
VIII Turku Methodological Conference/VI Nordic Environmental History Conference, Turku, Finland, Sept 15-
17, 2005 (kommande publicering). Törnlund, E. 2006 (a). Flottningslämningar i Västerbottens län. 
Länsstyrelsen, Västerbotten. Meddelande 1. Umeå. 
 
5 Lundberg 2005. 
 
6 Näslund 2000. 
 
7 Se exempelvis de av Länsstyrelsen i Västerbottens uppsatta miljömål för levande sjöar och vattendrag, 
www.ac.lst.se/miljomal/8_levandesjoarochvattendrag.  
 
8 Meschke, C (red). 1979. Kulturlandskap i älvdalar III. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. 
Rapport 2. Stockholm. 
 
9 Exempelvis saknas då mer detaljerade uppgifter kring flottledsbyggnadernas tekniska uppförande och årtal för 
detta mm. I många fall blir definitionerna mer eller mindre ad hoc betonad, framförallt när det gäller spår av 
stenrensningar. Jag har stött på många flertalet exempel av �traktorrensningar� i ansökningar om 
miljöprövningar mm, men där det visat sig vid närmare inventeringar och arkivstudier att det handlar om 
rensningar utförda manuellt och med enklare lyftmedel flertalet decennier före bandtraktorer överhuvudtaget 
introducerades i denna typ av arbeten.  
 
10 Boman, L-G. 2002. Flottledslämningar i Pite älv och några av dess biflöden � en granskning med avseende på 
kulturhistoriska värden. Rapport. Luleå. 
 
11 Törnlund, E. Östlund, L. 2006. �Mobility Without Wheels: Economy and Ecology of Timber Floating in 
Sweden 1850-1980. Journal of Transport History�. Volume 27. Issue 1: 48-70. 
 
12 Törnlund 2006a. Boman 2002. Johansson, L. 2002. Flottningslämningar i Byskeälven � dokumentation och 
kunskapssammanställning samt bevarandeförslag, sträckan Gideonholmen-Strandfors. Rapport. Skellefteå 
Museum.  
 
13 Exempel på detta kan hämtas från Gargån, ett bivattendrag till Vindelälven som blev föremål för 
återställningsarbeten 2002-2005. Efter detta bivattendrag sparades en mängd flottledskonstruktioner efter en 
sträcka av drygt 1 km och detta på förslag från återställningsprojektet. Här återfinns (återfanns) olika typer av 
ledarmar, uppförda som kilstensmur, träkistor och upprensad sten. Här återfinns även två flottningsdammar och 
spår av en dragbana (på vilken man drog flottningsbåtarna förbi ett kraftigare fall vid Trollforsen). Vid sidan om 
och efter denna sträcka går dessutom en gammal cykelstig vilken rustades upp. Planer fanns även att 
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uppföra/flytta hit en flottarkoja som tidigare stod här. Denna sträcka återspeglade därmed mycket väl en samlad 
flottningsmiljö. För att lättare åskådliggöra och upplysa om flottningslämningarna i detta område tillverkades 
dessutom ett antal informationsskyltar efter samråd mellan och finansiering från återställningsprojektet, 
Länsstyrelsen i Västerbotten samt Västerbottens museum. Problemet är dock att ett antal ledarmar efter denna 
sträcka ändå - trots avsättning, upprustning och tillverkning av informationsskyltar - återställdes och revs ut (ca 
1/3 av antalet ledarmar). Den tidigare samlade flottningsmiljön förlorade därmed sitt värde eftersom helheten 
försvann.  
 
14 Hilderbrand, R. H., Watts, A. C., Randle, A. M. 2005. The myths of restoration ecology. Ecology and Society 
10 (1): 19. 
 
15 Miljöåterställningsprojektet, Pite älv. Brev till Länsstyrelsen, Norrbotten (kulturmiljö), �Förslag till bevarande 
av kulturvärden i samband med miljöåterställning av Pite älv samt dess biflöden�. 2003-03-19. Förutom det 
problematiska att definiera och mäta detta �nästan� innebär det samtidigt att forskningen kring de ekologiska 
skillnaderna mellan de för vattenkraft reglerade respektive oreglerade älvarna torde behöva ändra sina 
frågeställningar: Uppvisar den av vattenkraften outbyggda men dock flottningspåverkade Vindelälven nästan 
likartade förhållanden när det gäller avsaknad av naturliga fluktuationer av vattennivåer, spridning och 
kolonisation av växter, förekomst av kärlväxter etc. som den för vattenkraft helt reglerade Umeälven? 
 
16 Under de senaste åren har jag kommit i kontakt med en hel del uttalanden och påståenden beträffande 
timmerflottningsepoken som kan kännetecknas som minst sagt tvivelaktiga och direkt felaktiga. Det 
anmärkningsvärda är att kommentarerna i de allra flesta fall verkligen framförts seriöst. Några av dessa ska jag 
här nämna, listan är (tyvärr) faktiskt längre. Hursomhelst bör de slängas i högen med övrigt 
historierevisionistiskt skräp.  
 
En kommentar jag hört och det som motivering till att riva ut flottningslämnigar är hänvisningen till påståendet 
om att �förr fanns det så mycket lax i våra älvar att pigor och drängar fick inskrivet i sina anställningskontrakt att 
de bara behövde äta lax fem gånger [siffran varierar] per vecka�. Detta är en av våra mest förekommande myter 
och vandringssägner. Jag minns att jag tog kontakt med Bengt af Klinteberg i frågan. Ett annat påstående är 
�hade miljöbalken funnits hade flottledsutbyggnaden aldrig fått äga rum�. Att använda detta som motivering till 
utrivning av flottledsbyggnader är minst lika dubiöst som det om de påstådda laxkontrakten. Dels torde 
personen/-erna knappast närmare studerat miljöbalken (se 7 kap 9 § miljöbalken 1998:808 vilket ligger till grund 
för denna utredning) och dels är det direkt ologiskt (det går lika gärna hävda att den neolitiska revolutionen av 
samma anledning inte hade varit tillåten, frågan är om ens jägar- och samlarsamhället hade fått tillåtelse att 
verka). En annan motivering till utrivning är att �det är ju ingen praktisk skillnad på en kilstensmur och en 
traktorrensning�. Av den anledningen skulle det därmed inte finnas någon orsak att bevara någondera. 
Traktorrensningar var nämligen den typ av flottledsarbeten som troligen orsakat mest skada då dessa effektivt 
rensade bort bl a öringfiskens lekbottnar. Förutom att ibland bemöta liknande påståenden med hänvisning till 
fornlämningsbegreppet (fast fornlämning kännetecknar något som bl a brukats i äldre tid samt är varaktigt 
övergivet, både traktorrensning och kilstensmur faller in i denna definition) finns det kanske ingen större 
anledning att bemöda sig om att svara: Det handlar ju ändå om att inga flottledslämningar överhuvudtaget ska 
bevaras. Därmed kan en av favoriterna nämnas, nämligen att �egentligen borde hela skiten 
[flottledskonstruktionerna] sprängas i luften�. När jag föreläser och ibland tar upp denna kommentar brukar jag 
dra liknelsen till talibanernas sprängning av Buddhastatyerna i Bamiyan. För övrigt finns det inte så mycket att 
tillägga.  
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A. Delen inom Norrbottens län 

 

Arjeplog: 
 
Adolfström 

S:4. Johansson, Kjell Fredrik. Adolfström, Laisvall 
1:5. Sundqvist, Arnold Selmfrid. Bäverholm, Laisvall 
1:6. Sundqvist, Rolf Leopold. Adolfström, Laisvall. 
1:7. Forssell, Astrid Anita. Holmfors, Boliden. 
1:8. Torfve, Walter. Adolfström, Laisvall. 
1:39. Söderberg, Per Rune Niklas. Adolfström, Laisvall. 
2:4. Vikström, Ingrid, Margit Mariann. Kusmark 
2:5. Södermark, Ulla Birgit Paulina. Adolfström, Laisvall. 
2:11. Isaksson, Siv Vera. Isaksson, Kurt, Erling. Piteå. 
S:1. Johansson, Kjell Fredrik. Adolfström, Laisvall. 
S:3. Johansson, Kjell Fredrik. Adolfström, Laisvall. 
S:5. Johansson, Kjell Fredrik. Adolfström, Laisvall. 
1:10. Torfve, Valter. Adolfström, Laisvall. 
 

Gauto 
 1:4. Marklund, Bengt. Gautosjö, Laisvall. 
 1:5. Wännström, Berit Charlotta. Gautosjö, Laisvall. 
 1:8. Marklund, Bengt. Gautosjö, Laisvall. 
 1:9. Dahlbergh, Irene. Båtsjaur, Arjeplog. 
 1:11. Marklund, Sune. Luleå. 
 1:10. Marklund, Erik. Gautosjö, Laisvall. 
 1:16. Gunnarsson, Maj Elisabeth. Gunnarsson, Stig Gunnar. Lycksele. 
 1:17. Marklund, Ulla Kristina. Hällnäs. 
 1:2. Edholm, Anders. Ås. Vykander, Elisabeth. Nälden. 
 1:15. Marklund, Leif Roland. Marklund, Barbro Elisabeth. Luleå. 
 1:12. Johansson, Kjell-Åke. Piteå. 
 S:2. Information saknas. 
 1:7. Höglund, Hasse. Arvidsjaur, 
 1:3. Pettersson, Kristina. Knivsta. 
 1:14. Gustavsson, Marie. Gustavsson, Mikael. Kåge. 
 1:6. Forsgren, Erik. Lidingö. 
 
Arjeplogs kronoöverloppsmark 
 
 2:1. Statens Fastighetsverk. 
  
Hällbacken 
 
 1:13. Johansson, Britt. Andersson, Björn. Andersson, Peter. Bygdsiljum. 
 1:11. Vesterberg, Eva Maria. Vesterberg, Per Robert Magnus. Sorsele. 
 1:10. Ålund, Börje. Umeå. Eriksson, Inga-Britt. Skellefteå. 
 1:22. Åkerlund, Hans. Åkerlund, Irene. Skellefteå.  
 1:23. Ljungholm, Torbjörn. Ljungholm, Jan-Olov. Ursviken. 
 1:24. Nilsson, Bo. Nilsson, Barbro. Laisvall. 
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 1:16. Burman, Cathrin. Boliden. Möller, Ulf. Ursviken. 
 1:25. Forssell, Johan Anders. Umeå. 
 1:21. Vidmark, Karl Stefan. Skellefteå. 
 1:20. Myrestam, Anders. Myrestam, Monica. Hortlax. 
 1:19. Olofsson, Gun. Hortlax. 
 1:18. Nilsson, Jan Fredrik. Enström, Tobias Emanuel. Piteå. 
 1:17. Svedberg, Rolf. Vaxholm. Svedberg, Anna Helena. Skellefteå. 
 1:12. Svedberg, Rolf. Vaxholm. Svedberg, Anna Helena. Skellefteå. 
 1:14. Larsson, Marie-Louise. Larsson, Rolf-Ivar. Boliden. 
 1:9. Granhagen, Ulf. Kristinehamn. Edlund, Peter. Ursviken.  
 1:7. Larsén-Ahlgren, Eyvind. Dvärsätt. 
 1:15. Sandberg, Dan. Piteå. Danielsson, Ingela. Jävreby. 
 1:8. Öberg, Olov Magnus. Luleå. 

1:3. Pettersson, Lilly. Arjeplog. Pettersson, Erling. Kungsgården. Wantell, Iris. 
Katrineholm. Pettersson, Leif. Upplands Väsby. Ek, Gunvor. Östhammar. 
Pettersson, Svante. Umeå. Andersson, Britt-Marie. Sollentuna. 
1:2. Pettersson, Anna-Lena. Östersund. 
1:5. Lundström, Inger. Lundström, Douglas. Hällbacken, Laisvall. 
1:4. Lundström, Inger. Lundström, Douglas. Hällbacken, Laisvall. 
 

Laisvall 
 
 7:5. Boliden Mineral AB. 
 7:109. Arjeplogs kommun. 
 1:15. Engman, Nicolas. Engman, Daniel. Vålberg. 

1:21. Lestander, Stig. Haninge. Lestander, Robert. Bjärred. Lestander, Torbjörn. 
Umeå. 
1:14. Bergman, Erik Daniel. Älvsbyn. 
S:5. Lestander, Folke Assar. Laisvall. Lestander, Sven Rune Ragnar. Laisvall. 
Lestander, Rolf Östen. Arjeplog. Sundström, Sune. Arjeplog. Laestander, 
Christer. Arjeplog. Lestander, Lars Anders. Laisvall. 
S:6. Dito. 
S:9. Dito. 
S:11. Dito. 
1:4. Lestander, Ulf Greger. Halvarsson, Britt.Marie. Laisvall. 
1:20. Lestander, Ture Leonard. Arjeplog. Lestander, Björn Emil. Laisvall. 
2:3. Sundström, Kenneth. Västra Laisvall, Laisvall. 
2:6. Lestander, Gunnar René. Lestander, Jim Larry. Laisvall. 
2:7. Gustafsson, Ronny. Arjeplog. 
3:2. Sundström, Kenneth. Västra Laisvall, Laisvall. 
3:3. Sundström, Kjell. Laisvall. 
4:3. Grundström, Greta. Tranås. Brännäs, Eva. Obbola. Forsmark, Ingrid. Umeå. 
Forsmark, Åke. Umeå. 
4:4. Gustafsson, Jonas Albin. Nyland. 
4:6. Bissmark, Alex. Arjeplog. 
4:7. From, Annika Lovisa. Gargnäs. Stenmark, Per Krister Thore. Umeå. 
4:8. Hansen, Karl Georg Tommy. Vidsel. Hansen, Kjell Cato. Piteå. 
4:9. Johansson, Sören. Piteå. Johansson, Tore. Arjeplog. 
5:3. Lestander, Håkan. Laisvall. Lestander, Ingemar. Skellefteå. Nodby, Anne. 
Kungälv. Westerlund, Birgit. Kungälv. Lestander, Sten Erik. Mariefred. 
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Sunnegård, Ann-Britt. Piteå. Lestander, Rickard. Laisvall. Sundgren, Barbro. 
Piteå. Angberg, Britt. Mölndal. Danielsson, Erik Anders. Jönköping. Persson, 
Eva Maria. Mölnlycke. 
5:4. Lundqvist, Birgit Marianne. Älvsbyn. Lestander, Karl Martin. Saltsjö-Boo. 
5:5. Lestander, Alf Gerhard. Laisvall. 
7:5. Boliden Mineral AB. 
8:1. Laisvallby Medborgarhusförening. 
5:4. Lundqvist, Ivan. Gammelstad. Lundqvist, Dennis. Luleå. Lundqvist, Marie. 
Boden. Lundqvist, Viveka. Luleå. 
2:8. Sandgren, Bo Lennart. Hofors. Sandgren, Rut Birgitta. Ås. Sandgren, Mats 
Roberth. Piteå. 
2:4. Rudholm, Hans Roland. Rudholm, Aima Leisy Margareta. Skellefteå.   
2:5 Gustafsson, Bernt. Laisvall. 
1:2. Lestander, Folke Assar. Laisvall. Lestander, Sven Rune Ragnar. Laisvall. 
Lestander, Rolf Östen. Arjeplog. Sundström, Sune. Racksund, Arjeplog. 
Leastander, Christer. Arjeplog. Lestander, Lars Anders. Laisvall. 
4:17. Van Deer Kaay, Ilse-Frigga Tempels.  
S:1. Lestander, Ture Leonard. Arjeplog. Lestander, Björn Emil. Laisvall. 
3:5. Sundström, Kenneth. Västra Laisvall, Laisvall. 
 

 
Arjeplogs kronoöverloppsmark 
 
 1:1. Statens Fastighetsverk. 
 
Maskaur 
 

1:3. Johansson, Lars Erik. Nedre Svedjan, Älvsbyn. Hedberg, Lars Thomas. 
Lillkorsträsk, Älvsbyn.   
 

Åheden 
 
 1:1. Johansson, Kurt Hilding. 
  
Johannelund 
 
 1:5. Bismark, Anne-Christine. Örebro. Bismark, Anne-Lie. Norrberg, Storuman. 
 1:4. From, Annika Lovisa. Gargnäs. Stenmark, Per Krister Thore. Umeå. 
 S:1. Dito. 
 1:3. Stenmark, Per Krister Thore. Umeå. 
 
Marielund 
 
 1:12. Westerlund, Knut-Göran. Marielund, Arjeplog. 
 1:10. Holmgren, Gustav Rickard. Piteå. 
 1:13. Dito. 

1:11. Holmgren, Lars Eskil Oliver. Laisvall. Jonsson, Gertrud, Lillian. Piteå. 
Holmgren, Per Erik Birger. Arjeplog. Holmgren, Karl Ingemar. Vuollerim.1:19.  
1:19. Holmgren, Stig Erling. Holmgren, Siv Annika. Arvidsjaur. 
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Laisan 
 
 1:2. Johansson, Olof. Persbacka, Arjeplog. 
  
Ginniudden 
 

1:3. Johansson, Karl Arne Erling. Helleb, Danmark. Johansson, Mats Stefan. 
Nyhem, Arjeplog.  
1:2. Johansson, Jan Hans. Malå. 

 
Laisvattnet 
 
 1:1. Statens Fastighetsverk. 
 
Nyhem 
 

1:1. Johansson, Ernst Vilhelm. Skultuna. Johansson, Olof Henrik. Arjeplog. 
Johansson, Bertil Torsten. Älta. Johansson, Bror Ivan. Arjeplog. 
1:3. Johansson, Egon (övrig information saknas). 
 

Persbacka 
 

2.1. Johansson, Leif. Borlänge. Sundström, Kenneth. Västra Laisvall, Laisvall. 
Johansson, Mikael. Laisvall. 
1:1. Johansson, Olof. Persbacka, Arjeplog. Södermark, Birgitta. Arjeplog. 
Johansson, Staffan. Arvidsjaur. Åström, Tage. Malå. 
2:2. Johansson, Sören. Piteå. 
 

Arjeplogs skolbord 
 
 1:1. Sveaskog Förvaltnings AB. 
 
Granselet 
 
 1:13. Burman, Alf Gerhard. Granselet, Arjeplog. 
 1:14. Burman, Otto. Granselet, Arjeplog. 
 1:4. Burman, Alf Gerhard. Granselet, Arjeplog. 
 1:5. Burman, Otto. Granselet, Arjeplog. 
 1:6. Burman, Vivian Linnea. Stensjökullen, Blåsmark. 
 1:7. Burman, Alf Gerhard. Granselet, Arjeplog. 
 1:8. Amundsson, Elma. Vuollerim. 
 1:9. Amundsson, Elma. Voullerim. Marklund, Gunnar. Källbylund, Söderköping. 
 S:1. Burman, Hilding. Granselet, Arjeplog. 

3:1. Burman, Ingrid Maria. Fleviken, Älvsbyn. Burman, Eva Kristina. Blåfors, 
Byske. Burman, Rut Sigrid Margareta. Granselet, Arjeplog.  
2:1. Johansson, Bengt Anders. Arjeplog. 
1:10. Burman, Hilding. Granselet, Arjeplog. 
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Mjölkberg 
 

1:3. Israelsson, Klas Erik Gunnar. (övrig information saknas). Israelsson, Östen. 
Laisvall.3:7. Grape, Siv. Boden. 
S:1. Marntell, Anna Ingeborg. Marntell, Tor Anders. Sundsvall. 
2:1. Bissmark, Eivor. Arjeplog. Samuelsson, Rickard. Åkersberga. 
3:2. Landström, Hand Gerhard. Hällsluten, Bräcke. Landström, Otto Holger. 
Mjölkberg, Arjeplog. 
3:3. Eklund, Gun Britta. Boden. 
3:4. Grape, Siv. Boden. 
3:5. Landström, Knut Algot. (övrig information saknas). 
2:5. Gagner, Anna Jennie Cecilia. Sundbyberg. 
2:4. Gagner, Anna-Lisa. Sundbyberg. 
2:3. Samuelsson, Ing-Mari. Norrfjärden. 
 
 

 
B. Delen inom Västerbottens län 

 
Sorsele:  

 
Fjällnäs 
  

1:3. Lundgren, Siv Margit Linnéa. Fjällnäs, Sorsele. 
 1:5. Fjellström, Dan Bertil. Uppsala. 

1:17. Abrahamsson, Jim Sture Anders. Fjällnäs, Sorsele. Abrahamsson, Nils 
Sune Bertil. Arjeplog. 
1:20. E.On Vattenkraft Sverige AB. 
 

Abmoberg 
 
 3:1. Sveaskogs Förvaltning AB. 
  
Måskenåive 
 
 2:15. Forsman, Lars Haldor. Fjällnäs, Sorsele. 
 2:12. Sahlin-Baldwin, Ingela. Sundsvall. Sahlin, Erika. Härnösand.  
  
Bräskafors 
 
 1:2. Karlsson, Stig-Ola. Ursviken. 

1:3. Karlsson, Johan Lennart. Örnäs, Sorsele. Karlsson, Ulla-Karin. Nacka. 
Johansen, Ann-Marie. Milano, Italien. 
1:4. Forsberg, Helge Robert. Jokkmokk. Forsberg, Karl-Ragnar. Forsnäs, 
Sorsele. Härnestål, Ann-Britt. Sjöbonäs, Sorsele. Forsman, Roland. Umeå. 
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1:5. Mårtensson, Ing Linnea. Elgå, Norge. Persson, Gunnar Vilhelm. 
Ammarnäs. Persson, Simon Villehard (övrig information saknas). Persson, Sven 
Göte. (övrig information saknas). Jonsson, Aina. Ammarnäs. Persson, Stig 
Martin. Ammarnäs.  
 
1:6. Sorsén, Nils Bernhard. Sorsele. Sorsén, Jan Erik. Forsnäs, Sorsele. Sorsén, 
Staffan. Älta.  
 

 
Gautsträsk 
 

1:2. Öhgren, Sven-Olov. (övrig information saknas). Ögren, Erik. Nice, 
Frankrike. Liehr, Johan Stefan. Vattholma.  
1:3. Johansson, Karin Agneta. Sorsele. Johansson, Anna Katarina. Kullavik. 
1:13.Jonsson, Vanja Gunvor Ulrika. Sorsele. Persson, Bengt Ove Alfred. 
Sorsele. Persson, Per Leve Kuno. Övre Norra Örnäs, Sorsele.  
1:14. Persson, Erik Allan. Sorsele. Persson, Frans Erling. Sorsele. Persson, Knut 
Torsten. Täby. Persson, Magda Gunnevi. (övrig information saknas). 
1:20. Forsberg, Carl Richard. Uppsala. 
1:21. Forsberg, Rolf Gunnar. Umeå. 
1:22. Lundmark, Anders Gösta. Umeå. 
1:26. Viklund, Solvig. Sorsele. Lundmark, Berit Debora. Sorsele. Karlsson, Kurt 
Martin Emanuel. Stensele. Bodén, Eivor Anette. Håkmark, Umeå. Karlsson, 
Kent Tore Rubert. Umeå. 
1:27. Öhrnell. Inger Monica Kristina. Örnäsudden, Sorsele. 
1:28. Stenmark, Per-Krister. Umeå. 
1:39. Keller, Paul. Laisheden, Sorsele. 
1:40. Lundmark, Sten Gunnar. Lundmark, Vivi-Ann. Torsby. 
1:41. Lundmark, Anna-Carin. Umeå. 
1:42. Keller, Paul. Laisheden, Sorsele. 
1:46. Öhrnell, Mimmi Louse. Umeå. 
1:47. Öhrnell, Gunnar Alfons. Umeå 
1:48. Hellqvist, Agneta. Hellqvist, Roland. Sorsele. 
1:49. Rosberg, Kjell. Sorsele. 
1:50. Abrahamsson, Hans Mikael. Buresjön, Sorsele.  
1:51. Viklund, Solveig Birgitta. Sorsele. 
1:52. Lundmark, Berit Debora. Sorsele.  
2:4. Dahlgren, Rolf. Sorsele. 
2:5. Grundström, Evald. Sorsele. Karlsson, Egon Oliver. Fällfors. Marklund, 
Gunni Margareta. Fällfors. Ermebring, Rolf Torbjörn. Lycksele. Ermebring, 
Dordy. Älvsbyn. Ermebring, Margitha. Piteå. Ermebring, Ilone. Öjebyn. 
Nyström, Margareta. Malå-Vännäs, Malå. Abrahamsson, Sture. Sorsele. 
Nyström, Barbro. Buresjön, Sorsele. Abrahamsson, Krister. Sorsele. Ermebring, 
Gerd Monika. Sorsele.  
2:6. Franklin, Åke. Lycksele. 
2:17. Lundmark, Anders Gösta. Umeå. From, Nils Gunnar. Soruman. Lundin, 
Marcus. Umeå. Lidgren, Camilla. Umeå. 
2:19. Johansson, Elsy Charlotta. Johansson, Gunnar Evald. Övre N Örnäs, 
Sorsele.  
2:22. Jonsson, Göran. Sandås, Sorsele. 



 9

2:27. Karlberg, Max Henry. Ammarnäs. 
2:28. Sorsele kommun. 
2:58-59. Grundström, Karl Anders. Valbo. Grundström, Fred Samuel. Haninge. 
Gustavsson, Rakel Kristina. Uppsala. Sabo, Anna-Lena Maria. Nyköping. 
2:30. Fjellner, Gunvald. Forsnäs, Sorsele. Fjellner, Tore. Dorotea. 
2:35. Brantefalk, Inga-Lill. Härnösand. Ericsson, Eva. Lidköping. Fjellner, 
Gunnigerd. Sorsele. Fjellner, Fritz Johan. Sorsele.  
2:38. Ågren, Berit. (övrig information saknas). Sahle, Karin. Kristinehamn. 
Sahle, Johan. Styrsö.  
2.45. Sjöberg, Gun-Inger. Sorsele. 
  
   

  
  
 

 
 
  
 
 
 
 

 



 10

Erik Törnlund     2007-01-04 
 
 
 
BILAGA 2.  
 
 
Laisälven och kulturmiljöer efter förhistorisk tid, samiska förhållanden 
och renskötsel, kolonisation och gruvdrift � Historiska sammanhang och 
fysiska spår  
 

 

Den förhistoriska tiden  

 

I grova drag kännetecknas den förhistoriska utvecklingen av att för ungefär 9000 år sedan, 

efter det att den senaste inlandsisen dragit sig tillbaka, torde de första människorna dykt upp i 

dessa trakter. För omkring 6000-4000 år sedan levde man här möjligen mer stationärt. Vissa 

fornlämningar i området antyder nämligen detta. Det handlade om fasta boplatser från vilka 

man utgick ifrån när man fiskade och jagade i vattendragen och landskapet runt omkring. 

Fysiska spår från denna period finns utefter hela Laisälven.  

 

Att man en gång i tiden valde området kring nedre Laisälven (Västerbottensdelen) för 

bosättning faller sig rätt naturligt och logiskt med tanke på de naturgivna förutsättningarna. 

Laisälvens nedre lopp utgörs nämligen av sandiga isälvssediment, boplatslägena är 

väldränerade och sandiga och älven är fiskrik. Inom Västerbottensdelen är det just området 

kring Stensunds-Laisälvens nedre del som utmärker sig genom riklig förekomst av 

fornlämningar från den förhistoriska tiden. Här återfinns välbevarade historiska lämningar 

efter både fångst- och bofasta samhällen och av bl.a. den anledningen klassas detta område i 

nedre Laisälven som en kulturmiljö av riksintresse. Vid exempelvis norra delen har man 

funnit ett fyrtiotal stenåldersboplatser och ca 230 fångstgropar, ett flertal av dem ingår i långa 

system. Här återfinns Västerbottens läns längsta fångstgropssystem, längden på detta system 

är 8 kilometer och består av 156 gropar. På södra sidan älven ligger exempelvis en grupp 

hyddbottnar, s.k. skärvstensvallar. Den största är 25 m lång och 9 m bred. Den här typen av 
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forntida bostäder har tolkats som permanenta vinterbostäder för fångstfolk och uppskattas 

vara mellan 6000-2600 år gamla.1  

 

Inom norrbottensdelen återfinns spår av förhistorisk fångstkultur framförallt vid 

Sandnäsudden och Granselet, strax ovan länsgränsen. Precis som vid Laisälvens nedre delar 

återfinns här en naturmiljö som präglas av sandiga och väldränerade marker, främst på uddar. 

Ett annat exempel är området vid de tre sjöarna Yraf, Mittisjön och Gautjaure, i princip längst 

upp efter Laisälven. Vid sunden mellan dessa sjöar återfinns spår efter boplatser och 

fångstgropar. Även denna fångstmiljö ingår i riksintresset för kulturmiljövård. Andra platser 

för fynd från förhistorisk tid ligger vid Laisvall och Luspeströmmen.2 

 

En faktor som kan ha påverkat övergången till ett mer stationärt samhälle kan ha varit 

utvecklingen mot ett varmare klimat vid den här tiden (6000-4000 år sedan). Klimatets 

betydelse visar sig även efter denna tidpunkt då klimatet återigen tycks ha blivit relativt 

sämre. Befolkningen i dessa trakter verkar återigen skaffat sig sin försörjning genom ett 

nomadiserande liv. Ett kärvare klimat kan nämligen ha inneburit att befolkningen övergav det 

stationära levnadsmönstret, förmodligen beroende på tillgången (alternativt efterfrågan) på 

vildren blev vanligare vid detta bittrare klimat. Jakten på detta bytesdjur, vars förekomst 

sträckte sig upp mot fjällkedjan, resulterade därmed i ett mer nomadiserat levnadssätt.3 

 

 

Samer och renskötsel 

 

Utvecklingen av renskötseln; skogs- respektive fjällsamer 

Den historiskt kända renskötseln har sitt ursprung i den fångstekonomi som började utvecklas 

för ungefär 2000 år sedan. Vid denna tidpunkt började man i dessa trakter tämja vildrenen. 

Genom att nyttja tama renar kunde man öka tillgängligheten och underlätta transporter mellan 

olika trakter och försörjningar; mellan skogslandets fiske och jakt under vintern och 

fjällområdets vildrenjakt under sommaren. Förutom att använda tamrenarna som drag- och 

                                                
1 Löthman, L. 1978. Boplatser och fångstgropar längs Vindelälvens vattensystem i Sorseletrakten. Acta 
Bothniensia occidentalis 1, Umeå universitet. Umeå. Flodström, L. Karlsson, A (red). 1996. Våra kulturmiljöer. 
Program för kulturmiljövård i Sorsele kommun. Kulturhistoriska undersökningar, Västerbottens museum. 
Fällatryck: Ammarnäs. 
2 Meschke, C (red). 1979. Kulturlandskap i älvdalar III. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. 
Rapport 2. Stockholm. 
3 Flodström, Karlsson 1996. 
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transportdjur användes de för mjölkning och som lockrenar vid vildrensjakt. Nästa steg i 

utvecklingen var att renskötseln kom att omfatta hela renhjordar. Renskötseln började i 

varierande grad bedrivas mer intensivt och från och med 1600-talet kan skötseln betecknas 

som specialiserad.4  

 

Renskötseln kom att vidare utvecklas och praktiseras utifrån två grupper, nämligen skogs- 

respektive fjällsamer. Skogssamerna förflyttade sig runt ett huvudviste i skogslandskapet för 

att finna bra betesmarker och fiskevatten. Renhjordarna var relativt små och sköttes mer 

intensivt. Fjällsamerna å sin sida var mer beroende av renskötsel. De hade större hjordar och 

var betydligt mer nomadiserade; under vintern uppehöll de sig i skogsmarkerna, under våren 

följde de renarnas vandring upp mot fjälltrakterna och under sommaren uppehöll man sig 

längre upp i fjällkedjan.5 Denna utveckling kan i generell mening sägas ligga till grund för 

den rennäring vi idag känner till och som fortfarande bedrivs i vårt land och trakterna kring 

Laisälven.  

 

I ett historiskt perspektiv är det dock viktigt att framhålla den separata utvecklingen av de två 

huvudgrupperna skogs- respektive fjällsamer. Detta framförallt när det gäller 

kolonisationsprocessen och uppkomsten av fast bebyggelse. Skogssamerna, vilka ägde och 

höll ett relativt mindre antal renar, var beroende av skogarnas jakt och fiskemarker. De 

skogssamer som av olika anledningar upphörde med utpräglad renskötsel, exempelvis på 

grund av ökad konkurrens om markerna gentemot kolonisatörer eller renhjorden decimerats 

kraftigt genom sjukdom, etablerade under 1800-talet alltfler nybyggen. Nybyggena kunde 

sättas upp vid någon gammal visteplats eller renvall. Genom uppförandet av dessa 

bosättningar blev de därmed en betydande grupp i den pågående kolonisationsprocessen av 

lappmarken.6  

 

Ett annat historiskt förhållande som därmed kort kan framhållas är relationen mellan samer, 

svenska statsmakten och kolonisationen av dessa områden. Förhållandet mellan samerna och 

statsmakten kom nämligen från 1500-talet och framåt att präglas av diverse administrativ och 

                                                
4 Lundmark, L. 1982. Uppbörd, utarmning, utveckling: det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism 
i Lule lappmark. Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. Lund. 
5 Mörner, M. 1982. �The colonization of Norrland by settlers during the nineteenth century in a broader 
perspective�. Scandinavian Journal of History 7: 315-37. Lundmark 1982. 
6 Mörner 1982. Westberg, J O. Burman, A-C (red). 1996. Norrbottens synliga historia. Norrbottens 
kulturmiljöprogram Del 2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, rapportserie nr 10. Luleå Alltryck AB: Luleå. 
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organisatorisk gränsdragning av de för samernas nyttjade landområden, inte minst i samband 

med 1700- och 1800-talets kolonisation var detta av betydelse.7 

 

Relationen mellan samer, statsmakten och kolonisationen  

Vid 1530-talet beslutade statsmakten att samerna skulle betala skatt direkt till kronan för 

handel av exempelvis pälsar. Tidigare hade statsmaktens skatteinkomster från handel i dessa 

områden gått via Birkarlarnas då dessa var privilegierade att bedriva handel i det som delades 

in i lappmarker. Den nya regleringen innebar också att samerna skulle betala skatt för de olika 

områden som de med sedvanerätt nyttjade, det s.k. siiten. Nu kom dessa områden betecknas 

lappskatteland och tillsatta lappfogdar ansvarade för att exempelvis skatt drevs in.8  

 

1673 respektive 1695 års lappmarksplakat kom även de att påverka den samiska renskötseln. 

Bakgrunden till dessa två regleringar var att statsmakten ville underlätta kolonisationen och 

nybyggen i dessa relativt avlägsna delar av landet. Detta samtidigt som konflikter mellan 

nybyggare och samernas användning av fiskevatten och jaktmarker, vilka de av sedvanerätt 

använde, skulle undvikas. Detsamma kan sägas om gälla det från mitten av 1700-talet 

gällande lapplandsreglementet i vilket den s.k. Lappmarksgränsen fastställdes. Bakgrunden 

var att bönderna vid kustområdet ansåg att lappmarkernas jaktmarker och fiskevatten låg 

inom deras utmarker, medan samerna hävdade sin sedvanerätt till densamma. Statsmakten 

försökte komma tillrätta med detta genom att upprätta en gräns mellan kustlandet och 

lappmarken vilket inte minst var ett uttryck för att bönderna mer effektivt skulle ägna sig åt 

jordbruk. Med denna gränsdragning framhölls betydelsen av att området nedanför gränsen 

tillhörde kustområdet och att markerna ovanför i första hand var undantagna samerna och 

nybyggarna.9  

 

År 1873 tillkom odlingsgränsen vilken återigen kan ses som ett försök att lösa konflikten om 

naturresursutnyttjande mellan samer och nybyggare. Syftet med att fastställa en odlingsgräns 

var att särskilja rennäringens och kolonisationens intressen. Den pågående 

kolonisationsprocessen hade fram till denna tid kännetecknats av att vara relativt modest. 

Likväl, menade statsmakten, kunde alltfler nybyggen innebära hårdnad konkurrens om 

fiskevatten, jaktmarker och betesland, vilket i sin tur påverkade samernas renskötsel 
                                                
7 Lundgren, N-G. 1987 Kampen om naturresurserna. Ekonomisk utveckling och institutionella förändringar i 
Lule älvdal under 700 år. SNS Förlag: Lund. 
8 Lundmark 1982. Lundgren 1987. 
9 Lundmark 1982. Lundgren 1987. 
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negativt.10 Kolonisationsprocessen kan således ses som central i utvecklingen. Förutom att 

den innebar att konflikter uppkom och olika regleringar för att lösa dessa infördes, innebar 

den samtidigt ett nytt sätt att bruka naturen och därmed en ny fas i den långsiktiga 

förändringen av kulturlandskapet. 

 

Historiska spår av samisk kultur och dagens renskötsel 

En del av de fornlämningar som återfinns efter Laisälven kan härröras till samisk kultur, 

exempelvis härdar. Emellertid är inventeringar och fynd beträffande samiska kulturspår 

relativt ringa efter Laisälven. De flesta arkeologiska fynd gjordes i samband med 

överledningsutredningen under andra hälften av 1970-talet. En del av dessa fynd är dock 

förknippade med samiskt bruk.11 Idag bedrivs renskötseln inom Västerbottensdelen av Grans 

sameby och inom Norrbottensdelen av Maskaurs, Svaipa och Semisjaur-Njarg samebyar. 

Inom respektive renskötselområden återfinns exempelvis rengärden, flyttstråk och 

renvaktarstugor.  

 

 

Kolonisationen   

 

Drivkrafter bakom kolonisationen av Lappland 

Under 1600-talet började statsmakten alltmer verka för etablering av fast bebyggelse i 

lappmarken. Syftena var flera: En bofast befolkning i dessa norra delar kunde förstärka rikets 

suveränitet. Ett annat var att bidra till försvar gentemot fientliga angrepp mot dessa perifera 

delar av landet. Vidare gav kolonisationen möjligheter att skapa förutsättningar för en 

arbetskraftstillgång vilket var en viktig faktor för att kunna exploatera naturresurser i området. 

Ett bra exempel på det sistnämnda var malmbrytningen i silvergruvan vid Nasafjäll under 

1600- och 1700-talet. Ett vidare syfte var att sprida kristendomen bland den samiska 

befolkningen.12  

  

Kolonisationsprocessen i dessa delar av norrlands inland återspeglar - enkelt uttryckt � 

försöken att utnyttja det egna landets resurser så effektivt som möjligt. Detta är i generell 

                                                
10 Arell, N. 1979. Kolonisationen i Lappmarken: några näringsgeografiska aspekter. Esselte studium: Stockholm. 
11 Meschke 1979. 
12 Bylund. E. 1956. Koloniseringen av Pite Lappmark t.o.m. 1967. Geographica, Uppsala Universitet. Uppsala. 
Rudberg, S. 1957. Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige: en diskussion av vissa 
orsakssamband mellan bygd-obygd. Geographica, Uppsala Universitet. Uppsala. 
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mening inte något unikt för just detta område utan är i ett historiskt sammanhang i allra högsta 

grad ett internationellt fenomen. Detta gäller också åtminstone två mönster som 

kolonisationsprocesser uppvisar, nämligen intressekonflikter om naturresurser mellan olika 

befolkningsgrupper samt en initial respektive efterkommande inre kolonisation, den s.k. första 

respektive andra generationen kolonisatörer.13  

 

Kolonisation, konflikter och reglering av naturresursanvändning  

När det gäller intressekonflikter, i detta fall mellan samerna och kolonisatörer, har ju detta 

tidigare nämnts. I sammanhanget kan tilläggas en grundläggande intention hos statsmakten, 

utöver att reglera och försöka lösa konflikter mellan samer och nybyggare, nämligen att 

försöka utveckla jordbruket i dessa delar av landet. I exempelvis nämnda lappmarksplakatet 

från 1695 underströks och stadgades att jordbruket skulle utgöra grunden för kolonisatörernas 

ekonomi. Vidare utlovades privilegier, exempelvis 15 års skattefrihet och ingen 

knektutskrivning, för den som satte upp nybyggen. Även i det nämnda lapplandsreglementet 

(1749) återfanns, om än med mer tydlighet, betydelsen av jordbrukets roll i nybyggandet. Det 

stadgades att platsen för det tänkta nybygget måste synas av en kommission som bedömde om 

platsen hade tillräckligt goda förutsättningar för boskapsskötsel och odling. Till detta 

stipulerades även att nybyggaren var begränsad till att jaga och fiska inom en 5 km radie från 

nybygget, vilket kan ses som försök till att både utveckla jordbrukets roll och att undvika 

konkurrens med samerna om jakt- och fiskemarker.14 

 

Vid 1800-talet kom avvittringen att driva på nykolonisationen i lappmarken. Avvittringen 

innebar att statens och enskildas markägande skiljdes åt och att gränserna mellan dessa 

intressenter och olika byar fastställdes. Detta var en process som påbörjades redan vid slutet 

av 1700-talet och återspeglade då järnindustrins snabba expansion och efterfrågan på skog för 

bränsle. En viktig aspekt på detta var just att gränsdragningen beträffande nyttjanderätt, den 

ovan nämnda 5 km radien från nybygget, som nybyggare erhöll vid tidigare kolonisation var 

oklar (Bunte m fl 1982). Avvittringen avslutades i lappmarken avslutades först vid slutet på 

1800-talet och regleringen av nyttjandet av statens skogsmarker kom nu att återspegla 

skogindustrins etablering och betydelse. Tidigare hade statens marker i dessa områden brukats 

av kolonisatörer och till saken hör att staten var (och är) den enskilt största markägaren i dessa 

                                                
13 Arell 1979. 
14 Arell 1979. Moritz, P. 1986. Resursutnyttjandet i Västerbottens lappmarker under 1700- och 1800-talet. 
Oknytt 1-2: 56-68. 
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delar av landet. Likväl, i och med skogens stigande ekonomiska värde ökade restriktionerna. 

Det var i detta sammanhang som tidigare nämnda etablerade odlingsgräns från 1873 fick 

betydelse. Kolonisation på de avvittrade markerna förbjöds nämligen och istället omvandlades 

dessa till kronoparker på vilka nybyggare fick anlägga arrendelägenheter, antingen i form av 

skogstorp (ovan odlingsgränsen) eller kronotorp (nedan odlingsgränsen). Odlingsgränsen kom 

efter Laisälven att gå vid Bäcknäs i Arjeplogs kommun, drygt 20 km ovan länsgränsen.15 

 

Befolkningsutveckling i Sorsele och Arjeplogs socken 1800-1920 � En översikt 

Vid 1800-talets början bodde ungefär 500 personer i Sorsele socken, 70 år senare hade den 

bofasta befolkningen stigit till ungefär 1600 personer. Omkring 1920 var befolkningen ca 

4200 personer. När det gäller Arjeplogs socken var befolkningen ungefär densamma som i 

Sorsele, d v s omkring 500 personer, vid 1800-talets början. År 1870 hade den ökat till 

ungefär 1000 personer och 50 år senare uppgick befolkningen i Arjeplogs kommun till ca 

3000 personer.16  

 

Grundläggande kolonisationsmönster efter Laisälven 1700-1900 

Vad karaktäriserade då den rumsliga kolonisationen kring trakterna efter Laisälven under 

1700- och 1800-talet? Till att börja med kännetecknades kolonisationen av lappmarken 

allmänt av att den började längs större älvs och ådalarna. Här fanns goda sedimentjordar � 

näringsrika och relativt enkla att bearbeta � vilka bestämde nybyggenas lokalisering. Under 

första generationens kolonisation etablerades nybyggen på platser mellan de större 

vattendragen. Även i detta fall var det naturgivna förutsättningar som styrde 

bosättningsmönstret. Under denna andra generations kolonisation upprättades nybyggena 

nämligen främst på dels uddar och näs intill sjöar och vattendrag, här var det näringsrika 

jordar och värmen från vattnet som bestämde platsen, och dels områden belägna högre upp på 

liderna för att undvika frostlänta marker. Framförallt kännetecknas norrbottensdelen av 

Laisälven av den andra generationens kolonisation.17  

 

Ser man till västerbottensdelen av Laisälven påbörjades kolonisationen i Sorsele kommun 

under andra hälften av 1700-talet. De första officiella bebyggelserna återfanns vid Sorsele, 

Örnäs, Stensund, Saxnäs och Gargnäs, d v s i områden som innehöll sedimentjordar och 

                                                
15 Rudberg 1957. 
16 Arell 1979. Flodström, Karlsson 1996. 
17 Rudberg 1957. Arell 1979. 
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därmed lämpade sig väl för odling. Efter Norrbottensdelen av Laisälven är det under samma 

tid (1750-1800) området längst upp efter älvdalen som utmärker sig i kolonisationsavseende, 

nämligen det vid Adolfström. Nybyggandet här ska tillskrivas gruvbrytningen på Nasafjäll 

och etableringen av ett smältverk just vid Adolfström. Även vid Gautosjö, strax nedan 

sistnämnda, och Laisvall etablerades nybyggen under denna period.18  

  

Den andra generationens kolonisation - även kallad inre kolonisation � visar hur nybyggen 

etableras dels utefter själva Laisälven, och dels på mer höglänta platser intill. Inom 

västerbottensdelen av Laisälven kom nybyggen att etableras perioden 1800-1850 vid 

Nordanås och Fjällnäs. Framförallt var det dock delen inom Norrbotten som präglades av den 

andra generationens kolonisation. Under första hälften av 1800-talet anlades nybyggen under 

samma period vid exempelvis Mullbacken, strax ovan länsgränsen, och Björkliden samt 

Hällbacken längre upp efter älvdalen. Under perioden 1850-1900 uppfördes fler nybyggen 

uppefter Laisälven men precis som tidigare företrädelsevis inom norrbottensdelen, exempelvis 

vid Granselet, Bäcknäs och Sandnäs. Det sistnämnda är ett exempel på samiskt nybygge 

vilket tidigare omnämndes; samer som av en eller annan orsak övergav traditionell renskötsel 

anlade i de flesta fall ett nybygge och blev därmed en del av kolonisationen. Den egentliga 

kolonisationsprocessen upphörde vid slutet av 1800-talet med undantag för en del fjälltrakter 

där bebyggelse upptogs till och med i början av 1900-talet.19 Under 1900-talets första hälft 

etablerades bebyggelse upp efter Laisälven, det största i anslutning till gruvområdet vid 

Laisvall.20 Se FIGUR A nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
18 Rudberg 1957. Arell 1979 
19 Arell 1979. Bergström, S-O. 1979. Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950. Umeå Studies in 
Economic History 3. Umeå. 
20 Rudberg 1957. Westberg, Burman 1996. 
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FIGUR A. Kolonisationsprocess och uppkomst av bebyggelse efter Laisälven. Perioderna 
1751-1800, 1801-1850, 1851-1900 och 1901-1950. 
 
Källor: Rudberg, S. 1957. Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige: en diskussion av vissa 
orsakssamband mellan bygd-obygd. Geographica, Uppsala Universitet. Uppsala. (fritt efter kartor 6-9). 
Westberg, J O. Burman, A-C (red). 1996. Norrbottens synliga historia. Norrbottens kulturmiljöprogram Del 2. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, rapportserie nr 10. Luleå Alltryck AB: Luleå. 
 

Kolonisationens jordbruksform och kulturlandskap 

Det som framförallt präglade jordbruksformen efter Laisälvdalen var kombinationen 

boskapsskötsel och ängsbruk. Det som odlades var begränsat till potatis och korn. Klimat och 

begränsade odlingsmöjligheter var orsaken till den dominerande inriktningen mot 

djurhållningen. Denna utkomst fick emellertid kompletteras med andra näringar, framförallt 
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fiske och jakt.21 Eftersom kombinationen boskapsskötsel/ängsbruk var viktig kom naturmiljön 

efter Laisälven därför att spela en mycket viktig roll i detta så annars kärva odlingslandskap. 

Att hålla boskap krävde nämligen relativt stora mängder foder. För att klara en vinter behövde 

en mjölkko 2-2.5 ton torrt våtmarkshö av måttlig kvalitet.22 En häst fordrade minst 1.5 gånger 

mer hö.23 Efter vattendraget kunde naturängar nyttjas; den naturliga slamgödslingen via 

vårflodens översvämning gav markerna den näring som behövdes för att ge foder. Den kanske 

viktigaste källan för foder var de efter vattendragen belägna raningarna som röjts från träd och 

buskar och som tidigare nämnt finns raningsmarker väl representerade utefter sträckan från 

omkring länsgränsen och upp mot Stor-Laisan samt vid Yrafsjön.24 Raningsbruket var centralt 

ända fram till vallodlingens dagar. Utöver raningarna kom våtmarkernas slåttermyrar att spela 

en viktig roll, liksom sommarhalvårets skogsbete.25  

 

Exempel på olika spår efter kolonisationens jordbruksformer kring Laisälven återfinns vid ett 

flertal områden. Inom dessa odlingslandskap återfinns lämningar av varierande mängd och 

status i form av fähus, slåtterlador och andra byggnader. Exempelvis kan nämnas Fjällnäs 

inom Västerbottensdelen vilket kan exemplifiera andra generationens kolonisation och 

betydelsen av att anlägga nybyggen på ett högre läge i landskapet, den s.k. liden. Inom 

norrbottensdelen finns liknande höglägesbebyggelse vid exempelvis Delliknäs. Denna plats är 

idag ett urskogs- och naturreservat inom vilket det finns spår av äldre bebyggelse och tidigare 

odlingslandskap.26 Bebyggelse närmare vattendrag återfinns vid exempelvis Granselet 

(bebyggelse med samma namn). När det gäller Laisälvens översta delar var raningsbruket väl 

utvecklat vid framförallt Yrafdeltat, strax ovan Adolfström. Dessa raningar brukas än i dag 

enligt skötselplan för det naturreservat som här är upprättat.27 Användningen av dessa 

raningsmarker hänger vidare samman med och är ett resultat av ett annat historiskt skede efter 
                                                
21 Mörner 1982.  
22 Elveland, J. 1983. Norrländska våtslåttermarker- bevarandet av ett gammalt kulturlandskap. SNV pm 1737.  
 
23 Lundgren, B (red). 1993. Till änges! Västerbotten nr 1-2. Umeå. 
 
24 Nilsson, C. 1977. Laisälven - naturinventering: inventering av objekt i den fysiska riksplanen. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län. Naturvårdsenheten. Luleå.  
 
25 Flodström, Karlsson 1996. 
 
26 Hedman, S-D. 1997. Rapport över fornminnesinventering och kulturhistoriska undersökningar vid Delliknäs, 
Arjeplogs sn, Lappland. Silvermuseets rapport nr 14. Lundin-Segerlund, K. 2001. Delliknäs � ett fjällhemman i 
väglöst land. Inventerat med landskapsinventeringsmetod. Länsstyrelsen i Norrbottens län. Luleå. 
 
27 Lundevaller, L. 1996. Odlingslandskapet i Yrafdeltats naturreservat � en uppföljande inventering. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapportserie, nr 4/1995. 
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Laisälven; nämligen gruvbrytningen av silvermalm på Nasafjäll och etableringen av en hytta 

vid Adolfström. 

 

Gruvnäringen 

 

Gruvbrytningen på Nasafjäll under 1600- och 1700-talet 

Vid början på 1630-talet upptäcktes av silvermalm på Nasafjället, inte långt från norska 

gränsen. Fyndet av malmen och därmed möjligheten att förädla den till silvermetall kom 

lägligt. Behovet av ädla metaller var nämligen stort; det svenska engagemanget i Trettioåriga 

kriget på den europeiska kontinenten innebar stora krigsutgifter vilket tärde hårt på 

statsfinanserna. Att utvinna silver från malmen på Nasafjäll sågs därmed som betydelsefullt 

för att lösa de ekonomiska problemen. Detta var upptakten till gruvdriften på Nasafjäll under 

perioden 1635-1659. Även en andra period av gruvdrift, 1770-1810, kom att prägla dessa övre 

delar av Laisälven.  

 

Den första perioden gruvdrift kännetecknas av, kort sagt, en etablering som inte gav någon 

större utdelning, snarare innebar projektet en ren förlust för statsmakten. Verksamheten, 

beläggen i en karg miljö och långt från bebodda trakter, var förknippad med en mängd 

problem; det var svårt med anskaffning av arbetskraft för brytning och malmtransporter, 

tillförsel och forslingar av bränsle, sjukdomar med dödlig utgång grasserade bland 

gruvarbetarna, förnödenheter och malm innebar en mängd praktiska problem och stora 

kostnader. Det bistra klimatet bidrog vidare till att man endast kunde bryta malmen under två 

sommarmånader. Dessutom visade det sig att malmen inte vara så rik på silver som man först 

trodde. Utöver uppförande av diverse byggnader uppe vid gruvfältet anlades en hytta intill 

Silverbäcken (Silbojokk) för att bearbeta silvermalmen. Bäcken har sitt utlopp i Sädvajaure, 

vid Skellefteälvens övre del, ungefär 12 km sydost om Nasafjäll.  

 

Naturgivna förhållanden var avgörande för platsen för hyttan: Här fanns skog för 

byggnationer och kolning av bränsle till smältverket, liksom myrar som gav foder åt 

manskapets och bosättarnas boskap. Det vattenfall som kännetecknade Silbojokks utlopp gav 

kraft åt produktionen. Över Hornavan, Uddjaur och Storavan kunde den bearbetade 

silvermalmen transporteras med båt eller släde till kusten. På platsen återfanns förutom hyttan 

en mängd byggnader; bostäder, smedja, stall, förråd av olika slag och en liten kyrka. Den 



 21

första perioden av gruvbrytning på Nasafjäll fick ett resolut slut: Norsk-danska trupper anföll 

över gränsen och brände och plundrade både hyttan och själva gruvområdet.28 

 

Etablering av hytta vid Adolfström under andra Nasafjällsepoken  

Den andra perioden, 1770-1810, kännetecknades av att Laisälven än mer inkorporerades i 

detta nya försök till lönsam gruvdrift på Nasafjäll. Etableringen av fasta bosättningar vid 

Adolfström 1772 ska tillskrivas gruvbrytningen och det smältverk och hytta som här anlades 

några år senare. Att hyttan anlades här vid Yrafsjön kan tillskrivas att de för smältverket så 

viktiga och närliggande skogstillgångarna för kolning var slut vid Silbojokk. En annan orsak 

till val av plats var tillgången på produktiv slåttermark vid Yrafdeltat. Fodertillgången för 

boskap var ju av avgörande betydelse för kolonisation och försörjning i dessa delar av 

norrlands inland och fjälltrakter.29  

 

Odlingsarbetena kring Adolfström kom även att utvecklas vid början på 1800-talet, bl. a 

dikades myrar ut för nyodlingar. En drivande kraft bakom dessa arbeten var bruksdisponent 

Staël von Holstein och skälet var enkelt: Det fanns inga arbetare kvar vid bruket när han 

tillträdde 1801 och för att dra till sig en bofast arbetskraft blev det nödvändigt med 

uppodlingsarbeten för att säkerställa en grundläggande förutsättning, nämligen tillgången på 

livsmedel. Staël von Holsteins odlingsverksamhet var omtalad redan under dennes samtid.30 

Precis som tidigare blev dock resultaten under den andra perioden av gruvbrytning på 

Nasafjäll tämligen små och verksamheten gick än en gång omkull. De begränsningar som 

präglade första gruvepoken 1635-59 gällde även nu, nämligen svåra och kostsamma 

transporter, begränsad tid för brytning och låga halter silver i malmen. Den andra epoken vid 

Nasafjäll fick sitt definitiva slut 1821 när hyttan brann ner till grunden. Överlag var 

behållningen efter Nasafjällsepoken tämligen mager: Under perioden 1635-59 utvanns ca 880 

kg silver och 250 ton bly, perioden 1770-1810 utvanns 136 kg silver och 26 ton bly.31 

 

                                                
28 Bromée, J. 1923. Nasafjäll: ett norrländskt silververks historia. Stockholm. Roslund, Y. 1985. Silbojokk � 
Piteå silververk. En arkeologisk undersökning. Norrbotten. Norrbottens museums Årsbok. 
Awebro, K. Björkenstam, N. Norrman, J. Peterson, J. Roslund, Y. Sten, S. Wallquist, E. 1989. Silvret från 
Nasafjäll � Arkeologi vid Silbojokk. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm.  
 
29 Roslund 1985. Awebro m fl 1989. 
 
30 Bromée 1923. Awebro 1984. 
 
31 Roslund 1985. 
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Idag kan man finna en mängd historiska spår som vittnar om denna epok vid Laisälvens övre 

del. På själva Nasafjället återfinns fyra gruvområden med flertalet gruvhåll. Här finns även 

ruiner efter ett kapell och flertalet stenhus, spår av en gravplats samt slagg- och varphögar. 

Vid Adolfström återfinns grund och ruiner efter hyttan. Den s.k. Majorsgården med 

tillhörande härbre från andra Nasafjällsperioden står kvar. Ett annat tydligt spår från denna tid 

är raningslandskapet vid Yrafdeltat.32 

 

Gruvepoken vid Laisvall 1941-2001 

1941 påbörjades gruvbrytningen av bly vid Laisvall och under tiden för andra världskriget 

etablerades brytningen alltmer. Betydelsen av inhemsk produktion av bly var viktig då 

importen av denna råvara var begränsad under krigsåren. Förutom anläggningen av 

gruvområdet i Skorro, vid Laisans västra strand anlades ett vattenkraftverk i Ringselet, ca 45 

km norr om gruvan vid nedre delen av Sädvajaure (Skellefteälven). Parallellt med själva 

gruvan etablerades ett permanent gruvsamhälle, speciellt expansiv var perioden 1950- och 

1960-talet då det som mest bodde drygt 700 personer i Laisvall. Förutom bostäder av 

tidstypisk karaktär återfinns här en mängd byggnader som haft olika funktion i samhället; 

brukshotell, folkets hus, sporthall mm. Laisvall kännetecknas vidare av att vara ett mycket 

välbehållet och tydligt exempel på en bruksliknande miljö från 1900-talet. Gruvbrytningen 

vid Laisvall upphörde 2001.33 

 

                                                
32 Westberg, Burman 1996. Lundevaller 1996. 
 
33 Lestander, T (red). 1996. Laisvallsby 200 år. Artemis bokförlag: Skellefteå. 
Westberg, Burman 1996. Kruusi, J. 2005. För folk av friluftstyp. Bebyggelsen i gruvsamhället Laisvall. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, rapportserie nr 9. Luleå Grafiska AB: Luleå. 
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BILAGA 3. 

 
Inventering efter Laisälven med avseende på lämningar efter 
flottningsepoken 
 
 
 
A. Delen inom Norrbottens län 
 
B. Delen inom Västerbottens län 
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A. Delen inom Norrbottens län 
 
 
 

 
 
Luspe- och Per-Jonsforsarna, Norrbottens län. Foto: Lars Bygdemark (2006).
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD1 2. Karta: BD16 Vuoggatjålme-Ammarnäs 
 
3. Vattendrag: Laisälven,  4. Plats: Arjeplog kommun 
vid Gauto by. 
 
5. GPS-kord.  

X: 1542280 
Y: 7350820 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 25  
    Bredd: 2 
    Höjd: 0,7 
    Volym (m3): 35 
 
10. Teknik:   11. Funktion: styrande/kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Något defekt dubbel träkista. 1-3 timmervarv samt några bettingar synliga. Placerad på 
norra landet (vänster sida) efter fors, nedan utloppet från Mittisjön.  
 
15. Historik: 
Avsyningsprotokoll från 1920 nämner: �Vid utloppet av Midtisjön är istället för gren t.h., gren t.v. 
upprensad. Detta för att undgå en synnerligen svår eda i högra grenen. Två kistor i grenen t.h. utgår 
och istället är i andra gren byggd t.h. en dubbelkista 91 meter lång och t.v. lagd en stenmur 21 m. 
lång.� 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). 
 
Nämnda stenmur skulle kunna syfta på denna träkista, men det är osäkert. Den omnämnda dubbla 
träkistan 91 meter kunde inte hittas vid inventeringen.  
 
Ett annat protokoll nämner två dubbelkistor på vänster sida vid Gautsjö gård. Detta objekt BD1 torde 
vara en av dessa två, någon fler dubbel träkista på denna sida av vattendraget har inte påträffats vid 
inventeringen. Sammanfattningsvis torde BD1 vara uppförd perioden 1915-21. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�).  
 
16. Värdering: 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Yraf-Storlaisan. 
Omfattande underhåll/restaurering torde ej vara motiverat. Utläggning av spång på kistan för att minska tryck 
och förslitning samt underlätta tillgänglighet. Kistan torde nyttjas för fiske (brygga). 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD2 2. Karta: BD16 Vuoggatjålme-Ammarnäs 
 
3. Vattendrag: Laisälven, överst 4. Plats: Arjeplog kommun 
i Märkforsen/fallet 
 
5. GPS-kord.  

X: 1546964 
Y: 7348707 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Förfallen 9. Mått (m):  Längd: 25  
    Bredd: 1,5 
    Höjd: 0,5 
    Volym (m3): 19 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Dubbel träkista överst i Märkforsen/fallet, placerad på norra landet (vänster sida). Mkt 
förfallen. Effekter av kraftigare vårfloder? 1 timmervarv synligt, bettingar. Spår av 
sprängsten och sprängmärken strax ovan kistan (2-3 m); upplägg av sprängsten samt udde 
som ev. kan vara sprängd. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd under perioden 1915-1921. 
�Nedanför Gautosjö är istället för en föreslagen skärm t.v. 65 m. Byggd dubbelkista 50 m.�.  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).  
 
Detta tycks vara objekt BD2 som det syftar på, att den numera är hälften så lång styrker att 
den påverkats av ev. tidigare kraftiga vattenflöden. 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Yraf-
Storlaisan. Låt förfalla i naturlig takt. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD3 2. Karta: BD16 Vuoggatjålme-Ammarnäs 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Märkforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1547197 
Y: 7347876 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel/ngt defekt 9. Mått (m):  Längd: 45  
    Bredd: 1,5 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 102 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Kanaliserande/avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Dubbel träkista, placerad på norra stranden (vänster sida). Knuttimrad med bettingar. 2-3 
timmervarv synliga på frontvägg. Främst sprängsten som fyllnadsmaterial. Spår av 
sprängningsarbeten strax ovan kistan, ca 10-15 meter, både på land och stenar i 
strömmen/forsen. Stänger av mindre förgrening till vänster. 
 
15. Historik: 
 
Uppförd under perioden 1915-1921. 
 
Nämnda sprängningsarbeten finns beskrivna från 1920: �Därjämte är bergudden mitt emot 
[motsvarande sida objekt BD4, se nästa] avsprängd, då kistans [BD4] påkänning eljest visat 
sig för stor.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).  
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Yraf-
Storlaisan. Ska någon träkista underhållas/restaureras på sikt efter norrbottensdelen av Laisälven är 
denna BD3 en bra kandidat. Ligger bra placerad för åskådliggörande, d v s hög tillgänglighet. Om 
inte trävirket byts ut de närmaste 1-2 decennierna bör en spång läggas på kistan. Detta för att minska 
slitage och underlätta att komma ut på den. Kistan torde kunde användas för att underlätta fiske. Om 
inte underhåll/restaurering; låt stå och förfalla naturligt.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD4 2. Karta: BD16 Vuoggatjålme-Ammarnäs 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Märkforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1547249 
Y: 7347783 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel/ngt defekt 9. Mått (m):  Längd: 150 (ca) 
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Placerad på södra landet (höger sida). Inventering inte möjlig. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd perioden 1915-1920. Beskrivs: �I forsen nederst är den till 100 m. längd föreslagna 
kistan byggd 194 m. och har vid densamma erfodrats 2 stödjekar.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Yraf-
Storlaisan. Se obj. BD3. Denna BD4 skulle kunna vara en kandidat på 2:a plats när det gäller ev. 
underhåll/restaurering. Åtminstone borde buskröjning på kistan kunna göras för att förhindra 
ytterligare/snabbare förfall. Det som talar emot omfattande restaurering är läget, då det f.n är mycket 
svårt att nå ut till denna kista. Å andra sidan är den väl synlig från norra sidan och representativt i 
detta kulturlandskap.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BDX 2. Karta: BD16 Vuoggatjålme-Ammarnäs 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Märkforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1547638 
Y: 7347954 

 
6. Anläggningstyp: Flottningskoja 7. Material:  
 
8. Fragmenteringsgrad: Förfallen 9. Mått (m):  Längd:  
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Lämning efter flottningskojan som omnämns i syneprotokoll från 1920. Endast grunden kvar 
samt vedspis. 
 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921: �Mitt för forsen är byggd en flottningskoja.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). 
 
 
 
16. Värdering: 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD A/B 2. Karta: BD16 Vuoggatjålme-Ammarnäs 
 
3. Vattendrag: Laisälven, ovan resp. 4. Plats: Arjeplog kommun 
nedan Märkforsen 
 
5. GPS-kord.      A:  B: 

X: 1547196  1547467   
Y: 7349128  7347908 

 
6. Anläggningstyp: Brygga 7. Material: Sten 
     A: B: 
8. Fragmenteringsgrad: Förfallna 9. Mått (m):  Längd:  8 20
    Bredd:  1,5 1,5 
    Höjd:  0,5 0,5 
    Volym (m3):  6 15 
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Bryggor ovan och nedan Märkforsen. En vällagd vandringsled/båtväg återfinns mellan de två 
bryggorna. 
 
 
15. Historik: 
 
F.n. inga närmare uppgifter om uppförande. 
 
Övrigt: Källor anger: �Rösmur nedanför Märkströmmen.� Denna rösmur, enligt uppgift 52 
meter lång, inte funnen vid inventering. Kan ligga på höger sida (norra landet) och därmed 
svår att se från den sida (vänster) som inventeringen utfördes.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�).  
 
 
16. Värdering: 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD5 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Ackerforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562543 
Y: 7319123 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel, ngt defekt 9. Mått (m):  Längd: 55  
    Bredd: 2 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 165 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Kilstensmur med järnkrämpor på frontväggens ovansida. Muren rel. kraftigt påverkad, 
troligen av hög vattenföring. Placerad på höger sida vattendraget. Objekt BD5 ligger strax 
intill flottarkoja (obj. BDC). 
 
15. Historik: 
 
Uppförd under perioden 1915-1921. I källorna går det att läsa: �I översta forsen, 
Åkersforsen, är i stället för dubbelkista t.h. 75 m. lagd en stenarm av kilad sten, 52 meter.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�).  
 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. Underhåll beträffande objekt BD5: Justering av kilad sten som förskjutits och flyttats. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BDC 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Ackersforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562557 
Y: 7319070 

 
6. Anläggningstyp: Flottarkoja 7. Material:  
 
8. Fragmenteringsgrad:  Hel 9. Mått (m):  Längd:  
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Flottarkoja. Väl underhållen, numera fritidshus. 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921.  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�).  
 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD6 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Ackersforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562532 
Y: 7318717 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 60  
    Bredd: 1,8 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 162 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande/avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Välbevarad kilstensmur. Placerad på höger sida om vattendraget. Muren har järnkrämpor på 
frontväggens översida. Ngt. defekt ca 25 m in på muren. Kilstensmuren ligger i svag vinkel 
inåt; efter ca 35 m vinklas den ca 30 grader mot land och hamnar då mer parallellt med 
strömmen. Ligger mitt emot obj. BD7. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd under perioden 1915-1921. Ursprungligen var det planerat att här skulle anläggas 
en träkista. 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�).  
 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. Underhåll beträffande objekt BD6: Eventuell justering av kilad sten som förskjutits 
och flyttats 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD7 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Ackersforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562647 
Y: 7318767 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: H 9. Mått (m):  Längd: 215  
    Bredd: 2 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 645 
 
10. Teknik:   11. Funktion: kanaliserande/avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Lång och imponerande kilstensmur. Placerad vid norra landet, vänster sida. Järnkrämpor 
ovan frontvägg och baksida. Mycket imponerande byggnad. Ngt. defekt ca 40 meter in på 
muren. Troligen effekt av vårflöde. Muren slutar vid större stenblock. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd perioden 1915-1921. 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�).  
 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. Underhåll beträffande objekt BD7: Eventuell justering av kilad sten som förskjutits 
och flyttats 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD8 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Ackersforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562791 
Y: 7317934 

 
6. Anläggningstyp: Släntmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 70  
    Bredd: 1,6 
    Höjd: 1,2 
    Volym (m3): 134 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Släntmur som stänger av sidofåra vid högvatten. Placerad på norra stranden, vänster sida. 
Efter ca 40 meter vinklas stenmuren ca 45 grader nedströms. Delen närmast land (40 meter) 
består av oregelbundet upplagda stenblock. Övre lagret av muren har tryckts bakåt och ligger 
till stor del vid baksidan av muren. Troligen effekt av vårfloder. Den del av muren som 
fortsätter i vinkel nedströms till en längd av 30 meter. Denna del är mindre vällagd än den 
som ligger närmast land och muren består av stenmaterial av mindre storlek. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd under perioden 1915-1921: �Nedanför Svanselet är i stället för riskista för gren t.v. 
lagd en låg stenarm 70 m. lång.� 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�).  
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. Underhåll beträffande objekt BD8: Justering av sten som förskjutits och flyttats. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD9 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Hästskoforsen 4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562650 
Y: 7317412 

 
6. Anläggningstyp: Kilstenmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 45  
    Bredd: 2 
    Höjd: 2 
    Volym (m3): 180 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Vällagd och bevarad kilstenmur, placerad på vänster sida av vattendraget. Stänger av 
sidofåra, lite vatten rinner ändock i denna. Vattennivåskillnad mellan murens fram och 
baksida är ca. 1 meter. Muren är ngt defekt ca 5 meter in på denna, troligen effekt av 
högvatten. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd någon gång under perioden 1915-1921: �I forsen är i stället för förslagen 
dubbelkista t.h. 22 m. byggd en stenarm 30 m. lång och på samma sida byggd en dylik 40 m. 
utöver förslaget.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�).  
 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. Underhåll beträffande objekt BD9: Eventuell justering av kilad sten som förskjutits 
och flyttats. 



 37

Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD10 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Hästskoforsen 4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562733 
Y: 7317433 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: ca 30  
    Bredd: - 
    Höjd: 2 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Hästskoformad kilstensmur, placerad vid framsidan på mindre holme mitt i forsen. 
Mittsektionen ngt defekt. Muren har järnkrämpor på frontväggens ovansida. Närmare 
inventering inte möjlig. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921, se BD9. 
 
Tidigare, vid tiden för flottledsutbyggnaden 1915-21, benämndes denna fors 
�Rackoselforsen�.  I källorna står det �t.h. stenmur i Rackoselforsen 210 kbm. 40 [meter] /�/ 
t.h. stenmur 148 kbm. 30 [meter] �. Av den anledningen kan man åtminstone misstänka att det 
är denna hästskoformade kilstensmur som gett namn till forsen.  Övrigt: �Holme i Rackoselet 
avschaktad 400 kbm�. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�).  
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. Underhåll beträffande objekt BD10: Eventuell justering av kilad sten som förskjutits 
och flyttats. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD11 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Dellikälvens  4. Plats: Arjeplog kommun 
utlopp 
 
5. GPS-kord.  

X: 1562689 
Y: 7316542 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 145  
    Bredd: 2 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 435 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande/kanalisering 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Vällagd och välbehållen kilstensmur, placerad på norra stranden (vänster sida) mittemot 
Dellikälvens utlopp. Efter ca 90 meter är muren vinklad ca 10 grader medströms. Närmast 
land består muren av rensad och upplagd sten till en längd av ca 15 meter. 
 
15. Historik: 
 
Uppförd perioden 1915-1921: �Förslagen dubbelkista t.v. vid Dellikbäckens inflöde 165 m. 
lång är ersatt av stenarm 145 m. lång.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).  
 
En annan källa omnämner mer detaljerat: �t.v. stenmur på Dellikgrundet 395 kbm. 133 
[meter]/�/ Rösmur till land 15 kbm. 12 [meter]. 
 
Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�).  
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar utefter Ackers- och 
Hästskoforsen. F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD12 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Deppisforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1572001 
Y: 7309106 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 45  
    Bredd: 2 
    Höjd: 1,7 
    Volym (m3): 153 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Kilstenmur, uppförd på norra stranden, vänster sida om vattendraget. Vällagd och 
välbevarad. Järnkrämpor på front- och bakvägg. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd perioden 1915-1921: �/�/ föreslagen träkista t.h. ersatt av stenarm, 42,4 m. lång.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�). 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd. F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD13 2. Karta: 25H Arjeplog 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Deppisforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1572296 
Y: 7308801 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel, ngt defekt 9. Mått (m):  Längd: 100  
    Bredd: 3 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 450 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Dubbel träkista vid norra stranden, vänster sida, några hundra meter nedan obj. BD12. Fylld 
med natur- och sprängsten. 2-4 timmervarv synliga på frontväggen. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-21. 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, 
Laisälven (�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i 
Laisälven�). 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd. F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Ev. restaurering på sikt då det är frågan 
om en konstruktion av trä.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BDD 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Luspeforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1584823 
Y: 7288346 

 
6. Anläggningstyp: Flottningskoja 7. Material:  
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd:  
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Flottarkoja, �Granselekojan�, vid Luspeforsens början, Granselet. Upprustad och renoverad 
år 2005, ägs av fiskevårdsområdet (uppgift, S-E Älveback. Mullbacken).  
 
15. Historik: 
 
Uppförd perioden 1915-1921.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
Uppgift från 1931 som nämner: �Uppförande av flottningskoja vid Granseleluspen enl.  
avtal 650: -�. Skulle kunna vara frågan om en ombyggnad.   
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 10. Byggnadsspecial 1931-1932.  
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län).
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD14 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Luspeforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1584997 
Y: 7287686 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 100  
    Bredd: 6 
    Höjd: 1 
    Volym (m3): 600 
 
10. Teknik:   11. Funktion: kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rensad sprängsten, upplagd som rösmurliknande konstruktion. Ligger på höger sida 
vattendraget, strax nedan objekt BDD. Sprängstenen relativt grov, spår av träkonstruktion i 
botten vilken tjänat som grund för uppläggning av sprängstenen. Litet avstängt område vid 
nedre ändan. 
 
15. Historik: 
 
Rensningen troligen utförd september 1935.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 13. Byggnadsspecial 1934-1935. 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD15 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Luspeforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585064 
Y: 7288034 

 
6. Anläggningstyp: Släntmur 7. Material: sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 55  
    Bredd: 6 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 495 
 
10. Teknik:   11. Funktion: avstängande/styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Släntmur av sprängsten, inte speciellt vällagd. Stenstorlek max en meter i diameter. 
Släntmuren placeras på höger sida, något böjd och doserad i ytterkurva.  
 
 
15. Historik: 
 
Detta kan å andra sidan syfta på en annan ledarm efter samma fors, nämligen objekt BD17 
(se nedan). Sistnämnda är dessutom klart och tydligt upplagd som rösmur. När det gäller 
objekt BD15 genomfördes en mängd sprängningsarbeten och uppläggningar av stenarmar 
(s.k. stendragning) perioden 1949-1951. Flertalet arbeten är utförda vid ospecificerade 
platser, BD15 skulle kunna vara något av dessa.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 13. Byggnadsspecial 1934-1935.  
G.XIV. Journalverifikat. 1949 (nr 2011, 2066, 2022), 1950 (Mikrofilm, band 25: 2144), 1951 (Mikrofilm, band 
25: 2001, 2007, 2034). 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD16 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Luspeforsen  4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585149 
Y: 7287284 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilad sten kompletterad med natursten. 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 60  
    Bredd: 2,8 
    Höjd: 2,5 
    Volym (m3): 385 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Kilstensmur, ca 2 meter hög. Kompletterad med dels 1 rad med skrätt timmer överst på 
frontväggen, dels med grov sten, främst sprängsten. Muren därmed höjd med drygt ½ meter. 
Sista 10 metrarna består av upplagd och rensad sten, ligger utefter mindre holme och i vinkel 
med själva kilstensmuren.  
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921. Var först tänkt att anläggas som en dubbel träkista: �I stället för 
dubbelkista t.h. är lagd en murad stenarm 45 m. lång�.  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).  
 
Nämnda förlängning utförd november 1936: �Förlängning av kilstensmur 20 m. långt m. 
uppläggning av stenslänt över gren på höger sida nedanför Luspesonforsen�. Vid april 1937 
ytterligare förbättringar: �Förhöjning av 48 met. Lång stenmur på höger sida nedom 
Luspesionforsen med påtimring av två varv [min understryk. ET] timmer jämte stenfyllning. 
Bortsprängning av stengrund mittför samma mur�.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 15. Byggnadsspecial 1936-1937.  
 
16. Värdering: 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). Inget akut behov av underhåll/restaurering. Timmervarv på 
frontväggens topp är dock murknat och bör bytas ut.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD17 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Luspe-/Per-Jonsforsen 4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1587176 
Y: 7285208 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel  9. Mått (m):  Längd: 75  
    Bredd: 6 
    Höjd: 2 
    Volym (m3): 900 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande/avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rösmur av spräng- och natursten. Stänger av gren mellan två holmar, ligger parallellt med 
strömmen på höger sida (södra landet). Spår av träkonstruktion vid botten av rösmuren. 
 
 
15. Historik: 
 
Tidigare låg här med största sannolikhet en riskista som var 2 timmervarv hög och 63 meter 
lång. Förutom källor visar inventering spår av tidigare timmerkonstruktion i botten på 
rösmuren, nuvarande längden är också ungefär densamma som den tidigare riskistans.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
Den nuvarande rösmuren förmodligen uppförd 1935. Källor nämner nämligen: 
�stensprängning och uppläggning av rösmur t.h. i gren i Luspeforsen�.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 13. Byggnadsspecial 1934-1935.  
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget större behov av underhåll/restaurering. Ev. 
buskrensning vid rösmurens övre del.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD18 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Luspe-/Per-Jonsforsen 4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585287 
Y: 7287223 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel  9. Mått (m):  Längd: 100  
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande/avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Motsvarande konstruktion som föregående (BD17). Placerad på motsvarande sida, d v s 
vänster sida (norra landet). Närmare besiktning därmed inte möjlig. 
 
15. Historik: 
 
Med största sannolikhet stod här tidigare en kombinerad enkel- och dubbelkista vilken 
uppfördes åren 1915-1921. Källor nämner nämligen �t.v. enkelkista i Per-Jonsforsen fortsatt 
av dubbelkista�. Längden var 86 respektive 12 meter vilket i stort är detsamma som 
nuvarande konstruktion.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
Nuvarande rösmur är med största sannolikhet uppförd år 1954 eller 1955. Från dessa åt 
omnämns en mängd arbeten med sprängning, stendragning och stenarbeten vid Per-
Jonsforsen. Detta gäller således med största sannolikhet även objekten BD19, BD20 och 
BD21 efter samma forssträcka (se nedan). 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.XIV. Journalverifikat. 1954 (Mikrofilm, 
band 26: 2056, 2211), 1955 (Mikrofilm, band 27: 2006, 2010, 2013, 2024, 2171). 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD19 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Per-Jonsforsen 4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585243 
Y: 7287073 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 130  
    Bredd: 5 
    Höjd: 1,8 
    Volym (m3): 1170 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande/kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rösmur, längre men något mindre bred än det ovan liggande objektet (BD17). Består av både 
spräng- och natursten.  
 
 
15. Historik: 
 
Med största sannolikhet uppförd år 1954 alternativt 1955 tillsammans med några andra 
objekt efter Per-Jonsforsen (BD18, BD20 och BD21). 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.XIV. Journalverifikat. 1954 (Mikrofilm, 
band 26: 2056, 2211), 1955 (Mikrofilm, band 27: 2006, 2010, 2013, 2024, 2171). 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD20 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Per-Jonsforsen 4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585384 
Y: 7286976 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 75 (cirka) 
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Motsvarande objekt BD17-19. Placerad vid vänstra sidan, norra landet, om Per-Jonsforsen. 
Närmare besiktning f.n. inte möjlig. Från motsatt sida vattendraget ser rösmuren välbehållen 
ut.  
 
15. Historik: 
 
Källor omnämner vid platsen �t.v. riskista med 3 varv�. Längden uppges till 76 meter. Denna 
riskista uppfördes 1915-1921. Den nuvarande rösmuren kan ha uppförts på och över platsen 
för nämnda riskista motsvarande tidigare ombyggnader vid Per-Jonsforsen, se berörda objekt 
BD17 och BD18. Det som ytterligare talar för denna ombyggnation är att längden på 
nuvarande rösmur i stort motsvarar den för tidigare riskistan.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F. XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
Befintlig rösmur är med största sannolikhet uppförd år 1954 alternativt 1955 tillsammans 
med några andra objekt efter Per-Jonsforsen (BD18, BD19 och BD21). 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.XIV. Journalverifikat. 1954 (Mikrofilm, 
band 26: 2056, 2211), 1955 (Mikrofilm, band 27: 2006, 2010, 2013, 2024, 2171). 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: BD21 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Per-Jonsforsen 4. Plats: Arjeplog kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585381 
Y: 7286721 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur (stenslänt) 7. Material: Sten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 40 (cirka) 
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Ledarm uppförd som rös- alternativt släntmur. Stänger av förgrening, Ågotsgrenen, till 
vänster strax nedan Per-Jonsforsen. Närmare besiktning f.n. inte möjlig. Ledarmen ser dock 
välbehållen ut.  
 
 
15. Historik: 
 
Till en början låg här en 32 meter lång riskista som uppfördes 1915-1921; �t.v. riskista för 
Ågotsgrenen�.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
Nuvarande konstruktion med största sannolikhet uppförd år 1954 alternativt 1955 
tillsammans med några andra objekt efter Per-Jonsforsen (BD18, BD19 och BD20). 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.XIV. Journalverifikat. 1954 (Mikrofilm, 
band 26: 2056, 2211), 1955 (Mikrofilm, band 27: 2006, 2010, 2013, 2024, 2171). 
 
 
16. Värdering: 
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. 
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B. Delen inom Västerbottens län 
 
 

 
 
Hällforsen, Västerbottens län. Foto: Lars Bygdemark (2006).
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC1 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Ågotsforsen  4. Plats: Sorsele kommun 
  
5. GPS-kord.  

X: 1585240 
Y: 7286004 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 35 m 
    Bredd: 
    Höjd: 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande/styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Besiktad på motsvarande sida vattendraget. Objektet ligger på östra stranden. Kilstensmur. 
Ett kilstensblock borta på översta raden ca 5 m från dess nedströmsända. Övre delen 
(uppströmsändan) består av rensad natursten till en längd av ca 5 m. Bredd och höjd kan inte 
avgöras från den punkt besiktningen sker. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921. �I Baucksaurforsen (Åbåtsforsen) är istället för föreslagen skärm t.v. 
byggd en stenarm 35 m. och stengrundet avsprängt.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).  
 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC2 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Båtsaforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585240 
Y: 7286004 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Ngt defekt 9. Mått (m):  Längd: ca 80 m 
    Bredd: 
    Höjd: 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Besiktad på motsvarande sida vattendraget. Objektet ligger på östra sidan vattendraget. 
Timrad kista fylld med natur- och sprängsten, främst sprängsten och relativt grovblockig. 
Pga. av läget kan ingen detaljerad inventering göras.  
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd någon gång 1915-1921. Källa  beskriver en 77 meter lång dubbelkista som 
överenstämmer med objekt AC2. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar sträckan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC3 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Båtsaforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585276 
Y: 7285008 

 
6. Anläggningstyp: Riskista  7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Förfallen 9. Mått (m):  Längd: 15 
    Bredd: 1,5 
    Höjd: 0,5 
    Volym (m3): 11,25 
 
10. Teknik:   11. Funktion: avstängande/styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
På höger sida (västra stranden). Spår av förfallen riskista. Fylld med sprängsten, en främre 
timmerrad knappt synbar. Ris och stockbädd synlig. Spår av 2 trekantkar (1 stockvarv 
synligt), förmultnade. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921 som riskista, förstärkt med trekantkar (jmf enkel träkista)  
�T.h. är byggd en riskista, 17 m. med 2 varv och stenör avsprängda istället för en föreslagen 
dubbelkista 50 m.�  
 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).  
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Låt naturligt fortsätta 
förfalla. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC4 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Båtsaforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585408 
Y: 7285030 
 

6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: ca 45  m 
    Bredd: 
    Höjd: 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Placerad på vänster sida (östra stranden). Kilstenmur som ser välbevarad ut. Inga tecken på 
rasering. Besiktning från andra sidan vattendraget. Enligt arkivmaterial (se nedan) förlängd 
med riskista, inga synbara spår av denna från plats där inventering skett. 
 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921. �t.v. stenmur 160 kbm. 42,3 [meter] fortsatt av riskista med 2 varv�  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
�/�/ byggd en stenmur 42 m., fortsatt av riskista med 2 timr. varv, 59 m.� 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).  
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC5 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, ovan Hällforsen  4. Plats: Sorsele 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585289 
Y: 7284740 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel (ngt defekt) 9. Mått (m):  Längd: 60 
    Bredd: 2 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 180 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande/avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Mycket vällagd kilstensmur, tydliga strukturer. Placerad på västra stranden (höger sida). 
Öppnad närmast land någon meter, vatten rinner in på baksidan. Något påverkad ca 10 m in 
på muren, effekt av vårflod? Järnkrämpor på frontvägg. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921. Förslaget var en dubbel träkista men det uppfördes istället en 
kilstensmur: �Dubbelkista t.h. nedanför 50 m., fortsatt med skärm 50 m., är ersatt av stenarm 
57 m. och därdenan [?] är avsprängt.�   
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). Ev. av justering av några kilstenar som åkt bakåt och fallit ner 
pga. vårflod/islossning. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: ACA 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Hällforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585323 
Y: 7284470 

 
6. Anläggningstyp: Flottarkoja 7. Material:  
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd:  
    Bredd: 
    Höjd: 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Flottarkoj. Ligger på höger sida (västra stranden), strax ovan objekt AC6. Nyttjas 
fortfarande för fiske- fridlufsliv. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921.   
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC6 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Hällforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585364 
Y: 7284437 

 
6. Anläggningstyp: Släntmur 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 15 
    Bredd: 2 
    Höjd: 0,5 
    Volym (m3): 15 
 
10. Teknik:   11. Funktion: avstängande/styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Släntmur av sprängsten. Placerad på höger sida om vattendraget (västra stranden). Grova 
block, stenflak. Stänger av sidofåra vid högvatten. 
 
 
15. Historik: 
 
Osäker uppgift om år för uppförande. Under perioden 1915-21 nämns uppförandet av 
�Stenmur mot holme 60-82 kbm. 20,2 [meter]�. Måtten stämmer inte till 100% men det kan 
här även ha tagits hänsyn till objekt AC7 (se nästa). 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
År 1949 genomförs en del arbeten vid Hällforsen; �Sprängning och rep. av stenmur vid 
Hällforsen� samt �Rep. av stenmur vid Hällforsen�. Omöjligt att avgöra om det är denna som 
avses. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.XIV. Journalverifikat. 1949 (nr 2010 och 
2041). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC7 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven (Hällforsen) 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585371 
Y: 7284418 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 15 
    Bredd: 2 
    Höjd: 1 
    Volym (m3): 30 
 
10. Teknik:   11. Funktion: styrande/kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Dubbel träkista som börjar förmultna. Placerad på höger sida (västra stranden), strax nedan 
objekt AC6. På frontväggen återstår som mest 2 timmervarv. Risbotten synlig under kistan. 
Överst på konstruktionen är timret direkt fastankrat på klippan med järnspik. Träplugg vid 
timring synliga, liksom två bettingar (tvärgående bjälkar för att sammanfoga bak- och 
frontvägg). Stenfyllning av grov sprängsten. 
 
 
15. Historik: 
 
Troligen uppförd 1915-1921, osäkra uppgifter. För övrigt se objekt AC8.  
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län).  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC8 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Hällforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585372 
Y: 7284387 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 60 
    Bredd: 2,5 
    Höjd: 2 
    Volym (m3): 300 
 
10. Teknik:   11. Funktion: styrande/kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Kilstensmur, placerad på höger sida. Tar vid där objekt AC7 slutar. På två ställen efter 
muren finns det öppningar, ca 4 m. långa vardera. Kilstenmuren är förstärkt med dels 
sprängsten, och dels timmervarv (fastankrad med kraftiga handsmidda spikar) på 
ovansida/krön. Detta för att få en högre konstruktion.  
 
 
15. Historik: 
 
Anlagd 1915-21. Ombyggnaden av nedre delen av ledarmen troligen utförd 1949, se objekt 
AC6-AC7 samt AC9. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
G.XIV. Journalverifikat. 1949 (nr 2010 och 2041). 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bevarandevärd och bildar sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen 
(BD län) och Trollforsen (AC län). Åtgärda håll i kilstensmur samt raden med skrätt timmer på 
murens krön.  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC9 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven (Hällforsen) 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585355 
Y: 7285112 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 180 
    Bredd: 2 
    Höjd: 2,5 
    Volym (m3): 900 
 
10. Teknik:   11. Funktion: avstängande/kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Vällagd och imponerande kilstensmur, placerad på vänster sida vattendraget (östra 
stranden). L-formad och placerad ca 90 grader ut från land. Raserad på den del som ligger 
parallellt med strömmen. Raserad del efter ca 40 m. lång sträcka. Nedersta relativt intakta 
delen ca 30-40 m lång. Den sistnämnda delen utgörs av dels kilsten (nedre varvet) och dels 
upplagd sprängsten (övre varvet). Hela konstruktionen försedd med järnkrämpor.  
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd perioden 1915-21. Ombyggnaden av nedre delen av ledarmen troligen utförd 1949, 
se objekt AC6-AC8.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
G.XIV. Journalverifikat. 1949 (nr 2010 och 2041). 
 
 
16. Värdering:  
 
Som enskilt objekt väl bevarandevärd. Dess konstruktion och uppförande (L-form) liknar ingen annan 
typ av kilstensmur eller dyl.  ledarm, vare sig efter Laisälven eller Vindelälven. Bildar tillsammans 
med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan Luspeforsen (BD 
län) och Trollforsen (AC län).  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC10 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Trollforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585493 
Y: 7283693 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 180 
    Bredd: 2 
    Höjd: 2  
    Volym (m3): 720 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande/styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Vällagd kilstensmur, placerad på höger sida (västra stranden). Ngt defekt ca 25 m in på ledarmen. 
Vårflod? Ledarmen stänger av ett större område med hällor och grova stenblock, dock öppnad 
närmast land ca 4 m och vatten strömmar in på baksidan. Kilstenarna är förankrade med varandra 
med järnkrämpor. Spår av att muren är höjd. Baksidan av ledarmen trappstegsformad, d v s ingen slät 
bakvägg.  
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-21. Tidigare var här planerad en annan typ av flottledskonstruktion enligt 
protokoll från 1920: �I Trollforsen är istället för dubbelkista t.h. 100 m. fortsatt av skärm 60 
m. lagd en stenarm 160 m. och holme utanför är helt bortsprängd.�.  
1939-1940 byggdes kilstensmuren högre.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�).Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 18. Byggnadsspecial. 
1939-1940. 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Luspeforsen (BD län) och Trollforsen (AC län). Justering av kilstenar som tryckts bakåt och fallit ner 
pga. vårflod/islossning. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC11 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Trollforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585645 
Y: 7283568 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 45 
    Bredd: 6 
    Höjd: 2,3 
    Volym (m3): 621 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Placerad nedan objekt AC10. Löper parallellt med strömmen, nedan rastplats. Rösmur av 
sprängsten, ser ut att vara uppförd på tidigare dubbel träkista. Frontvägg från sistnämnda är 
nämligen synlig, 3 timmervarv liksom bettingar och risbotten. 
 
15. Historik: 
 
Kan till en början eventuellt ha uppförts som dubbel träkista (1915-1921). I källor nämns 
nämligen en dubbelkista vars placering kan tolkas som den blivit uppförd vid Trollforsen �t.h. 
dubbelkista 6 á 7 varv. 31,5 [meter].� Längden passar relativt väl in på den ledarm som nu 
ligger placerad här. Ombyggnaden av dubbelkistan till en rösmur genomfördes sannolikt 
åren 1950-1951. Från dessa år omnämns flertalet spräng- sten- och murningsarbeten vid 
Trollforsen. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.XIV. Journalverifikat. 1950 (Mikrofilm, band 25: 
2050), 1951 (Mikrofilm, band 25: 2041, 2042 0ch 2051). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Luspeforsen (BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC12 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Trollforsen. 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.   

X: 1585683 
Y: 7283667 

 
6. Anläggningstyp: Släntmur 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 60 
    Bredd: 
    Höjd: 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande/avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
På motsvarande sida objekt AC10, ligger på holme i forsen och stänger av tidigare 
förgrening genom denna. Kan f.n. inte besiktas närmare. 
 
 
15. Historik: 
 
Förmodligen uppförd 1950-1952 då det uppfördes flertalet spräng- och stenarbeten vid 
Trollforsen. Jmf objekt AC11.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.XIV. Journalverifikat. 1950 (Mikrofilm, 
band 25: 2050), 1951 (Mikrofilm, band 25: 2041, 2042 0ch 2051). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Luspeforsen (BD län) och Trollforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.



 64

Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC13 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, nedan Trollforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585598 
Y: 7283366 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Förfallen 9. Mått (m):  Längd: 40 
    Bredd: 6 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 360 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Numera delvis återställd rensning, placerad på höger sida (västra stranden). Stängde tidigare 
av förgrening. Mkt grov sprängsten, placerad på ömse sidor vattendraget. 
 
 
15. Historik: 
 
Från 1940 står det beskrivet, tillsammans med ombyggnaden av den långa kilstensmuren 
(AC10): �/�/ överfyllning av gren på höger sida i Trollforsen�. Det skulle kunna vara denna 
rensning man syftar på.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 18. Byggnadsspecial. 1939-1940. 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). Beträffande underhåll/restaurering bör spång läggas över den 
öppnade ledarmen av rensad sten för att underlätta övergång. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC14 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven (N Trollforsen, 4. Plats: Sorsele kommun 
 Vitforsen). 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585659 
Y: 7283349 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Natur-och sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 40 
    Bredd: 5 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 300 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Upplägg av rensad sten, ansluter till objekt AC15A och placerad på höger sida 
(medströmsvy). Rejält övervuxen av sly och vegetation, för övrigt relativt intakt. Har fungerat 
som avstängande ledarm och komplement till objekt AC15A vid starkare vårflod. 
 
 
15. Historik: 
 
F.n. ingen uppgift om uppförande.  
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC15A 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven (N Trollforsen/ 4. Plats: Sorsele kommun 
 Vitforsen). 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585503 
Y: 7283974 

 
6. Anläggningstyp: Kilstensmur 7. Material: Kilsten och sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Förfallen 9. Mått (m):  Längd: 50 
    Bredd: 4 
    Höjd: 2,5 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Raserad kilstenmur, effekt av vårflod? Går inte att passera över och inventering av hela 
armen är därmed inte möjlig.  Järnkrämpor på frontstenarna. Muren står nästan 90 grader 
mot strömmen. P.g.a. rasering möjligt att närmare studera byggteknik och stenmaterial. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
Till en början tänkt att uppföras som dubbel träkista: �I Vitforsen är dubbelkista t.h. 45 m. 
ersatt av stenarm�. 
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). 
 
 
 
16. Värdering: Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av 
flottledslämningar mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). Samtidigt; detta objekt är mkt 
kraftigt påverkat och raserad, ingen större idé att restaurera och bygga upp. Låt förfalla naturligt.
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 Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC15B 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven (N Trollforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 Vitforsen) 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585728 
Y: 7283328 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad:  9. Mått (m):  Längd: 40, uppskattningsvis 
    Bredd: 
    Höjd: 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Dubbelträkista, placerad öster om objekt AC15A. Tre timmervarv synliga på frontvägg, sly 
växer på kistan. Närmare inventering omöjlig då det inte går att komma ut på den holme 
objektet står på. 
 
 
15. Historik: 
 
Förmodligen uppfört år 1931: �Timring och stenfyllning av kista på högersida vid Vitforsen 
32 m. lång samt 3 m. bred, 4 och 5 varv hög /�/�. �.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI:9. Byggnadsspecial 1930-31. 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Låt naturligt stå 
och förfalla.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC16A 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Vitforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585728 
Y: 7283328 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 70 
    Bredd: 2 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 158 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Placerad på vänster sida vattendraget, östra stranden. Delvis förfallen dubbel träkista. Som mest 5 
timmervarv synliga på frontväggen. Laxknut, träplugg och bettingar finns. Framförallt sprängsten till 
fyllnadsmaterial. Träkistans nedre del något raserad, frontvägg saknas. Där träkistan slutar ett ca 25 
m långt upplägg av rensad sten, ffa sprängsten. Detta är spår av tidigare upplagd riskista, se nedan. 
 
Måste ändå ses som relativt välbevarad och representativ för sin typ av konstruktion. 
 
 
15. Historik: 
 
Förmodligen uppförd 1915-1921. �t.v. dubbelkista 7 varv 3 m. bred, 43 [meter lång]�. Jmf detta med 
måttet på träkistan vid inventering = 40 meter. 
 
Kistan påtimrad och reparerad samt förlängd med riskista 20 meter år 1927.  
 
Från år 1939 finns det uppgifter om flottledsarbeten som kan sättas i samband med den nedersta delen 
av objekt 16A som består av upplagd sprängsten: �Sprängning i Vitforsen, sprängning och planering 
av grund nederst i forsen på den vänstra sidan jämte uppsprängning av gren på den högra sidan.� 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
G.VI: 6. Byggnadsspecial 1927-1928. G.VI: 17. Byggnadsspecial 1938-1939. 
 
16. Värdering:  
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Låt stå och 
naturligt förfalla alternativt överväg omtimmring om 2-3 decennier då denna dubbla träkista är ett av 
de bättre bevarade exemplaren av denna typ av konstruktion efter Laisälven. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC16B 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585981 
Y: 7282736 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 10 (ca) 
    Bredd: 2 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 30 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rensning placerad intill holme i Lillseleforsen, mellan själva holmen och en större 
klippformation. Således inventerad från land (norra stranden). Ser raserad ut, spår av 
träkonstruktion (kan alltså tidigare ha varit uppförd som träkista). Verkar haft en 
avstängande funktion. Placerad nästan rakt mot strömmen. En stockrad och en betting synlig 
från land. Fylld med både sprängsten, grova block.  
 
 
15. Historik: 
 
F.n. inga uppgifter 
 
 
16. Värdering: 
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Låt naturligt stå 
och förfalla. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC17 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillselet. 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585849 
Y: 7282824 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista  7. Material: Sten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 13 
    Bredd: 3,5 
    Höjd: 1 
    Volym (m3): 18 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Dubbel träkista, placerad på höger sida (västra stranden). Som mest 4 timmervarv synliga, 6 
bettingar tydliga. Laxknut på fronvägg. Träplugg för att hålla samman timmervarven. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921. �t.h. dubbelkista i Lillselet 12 [meter lång]�. Tycks ha haft funktion av 
att ankra bommar över Lillseleavan för kunna styra flottningsvirke i önskad riktning, 
fortsättningen av beskrivningen lyder nämligen: �Bom med 5 fästen från kistan över ava, 154 
[meter].� 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Placera spång på 
den för att underlätta gång och minska slitage då den kan tjäna som brygga vid fiske.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC18  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren  4. Plats: Sorsele Kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585791 
Y: 7282532 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 25 
    Bredd: 5 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 165 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rösmur anlagd på östra sidan av högra grenen vid Lillselet. Gräs och sly växer på rösmurens 
framsida, närmast vattendraget. 
 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921: �För grenen t.h. i Lillselet äro lagda 2 stenarmar 22 och 52 m. i stället 
för träkistor.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). Bör något göras beträffande objekt AC18 så är det att röja 
bort ris och sly.  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC19  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren   4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585769 
Y: 7282503 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 60 
    Bredd: 6 
    Höjd: 2 
    Volym (m3): 720 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rösmur av rensad sprängsten, strax nedan objekt AC18. Väl upplagd och i gott skick. På 
motsvarande sida vattendraget ligger en fd. flottningskoja, objekt ACB.  
 
 
15. Historik: 
 
Tillsammans med objekt AC18 uppförd 1915-1921: �För grenen t.h. i Lillselet äro lagda 2 
stenarmar 22 och 52 m. i stället för träkistor.�  
 
Källa: Domänverkets arkiv, Landsarkivet, Härnösand. F. XV. a. Flottleder, D.79. Ume älv. 1908-1931. Laisälven 
(�Instrument över den 11 och 12 augusti 1920 verkställd avsyning av Laisälvens flottled inom Norrbottens och 
Västerbottens län�). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: ACB  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren   4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585696 
Y: 7282541 

 
6. Anläggningstyp: Flottarkoja 7. Material:  
 
8. Fragmenteringsgrad:  9. Mått (m):  Längd:  
    Bredd:  
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Flottarkoja, på motsvarande sida objekt AC18 och AC19. Relativt välbehållen stuga, plåttak.  
 
 
15. Historik: 
 
Uppfördes 1937:  
�Avverkning av virke till kojbygge vid Lillseleavan� 
�Körning av resvirke, bräder, plank och diverse byggnadsmaterial fr. cykelvägen till Kojplan 
vid Lillseleavan. 4 dagsv. á 12:-.� 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  G.VI: 17. Byggnadsspecial 1938-1939. 
 
 
 
16. Värdering: 
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC20  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585678 
Y: 7282301 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Natursten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 10 
    Bredd: 2 
    Höjd: 2 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
På höger sida vattendraget, västra stranden. Rensad natursten, mycket grova block, 
placerade en bit upp på själva brinken (kanten) Viss erodering vid vattenbrynet nedanför. 
 
 
 
15. Historik: 
 
Tillsammans med objekten AC21-24 troligen uppförda i slutet på 1930-talet. 
 
Från 1937 står det beskrivet: �Upprensning av flottled efter gren på högra sida vid Laisälven. 
Uppläggning av rösmur över gren på vänstra sidan vid Lillseleavan.� Detta kan syfta på 
rensningen men att uppläggningen av denna benämns som rösning. Alternativt menas att dels 
rensningsarbeten är utförda (se objekt AC21-AC24 nedan), och dels att befintliga rösmurar 
(objekt AC18 och AC19) är förstärkta/kompletterade. Sistnämnda förstärkning/komplettering 
styrks vidare av att det från 1938 står skildrat: �Sprängning och justering å Lillseleavagren, 
bortrensning av ett grund nedom gren, samt fördjupning mittför kojan.�.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. G.VI: 16. Byggnadsspecial. 1937-1938. G.VI: 
17. Byggnadsspecial. 1938-1939. 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.  



 75

Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC21  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren    4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585702 
Y: 7282310 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Natursten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 20 
    Bredd: 5 
    Höjd: 2 
    Volym (m3): 200 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Relativt stor rensning, mkt stora stenblock av natursten. Mossbevuxen. 
 
 
 
15. Historik: 
 
 
Se objekt AC20. 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC22  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren   4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585707 
Y: 7282262 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Natursten 
 
8. Fragmenteringsgrad:  9. Mått (m):  Längd: 35 
    Bredd: 3 
    Höjd: 2 
    Volym (m3): 210 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Jmf objekt AC21. 
 
 
 
 
15. Historik: 
 
Se objekt AC20. 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC23  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren   4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585710 
Y: 7282166 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Natursten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 37 
    Bredd: 3 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 167 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rensning på höger sida vattendraget (västra landet). Placerad vid slutet av grenen, stänger 
delvis av fåra på höger sida. Delvis täckt med sly. Natursten, ringa spår av sprängsten. 
 
 
15. Historik: 
 
Se AC20. Är tillsammans med objekt AC24 med största sannolikhet inte uppförda med 
bandtraktor (caterpillar). På foto från 1953 års flottning går det att urskilja nämnda 
rensningar på ömse sidor av vattendraget. De första traktorrensningarna efter Laisälven 
utfördes enligt källorna två år senare (1955). 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå. Foto, flottning i biflottleder. G.XIV. 
Journalverifikat. 1955 (Mikrofilm, band 27: 2154, 2170, 2183). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.  
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC24  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Lillseleavagren   4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585731 
Y: 7282195 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Natursten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Hel 9. Mått (m):  Längd: 25 
    Bredd: 3 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 113 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Kanaliserande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Lätt övervuxen rensning. Ligger på motsvarande sida objekt AC23. 
 
 
 
 
15. Historik: 
 
Se objekt AC20 samt AC23 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering.  
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 Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC25  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, ovan Kvarnforsen    4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585975 
Y: 7282239 

 
6. Anläggningstyp: Rösmur 7. Material: Natursten 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 15 
    Bredd: 3 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3): 68 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Raserad rösad avstängningsmur, stängde tidigare effektivt av sidofåra på höger sida strax 
ovan Kvarnforsen. En del grövre sprängsten finns. Spår av träkonstruktion i botten. 
Rösmuren öppnad, ca 4 meter. Avsiktligt öppnad? 
 
 
15. Historik: 
 
F.n. ingen uppgift om när den uppfördes. 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). Spång bör läggas över öppning för att underlätta överfart. 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: ACC  2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, ovan Kvarnforsen    4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord. 

X: 1585959 
Y: 7282239 

 
6. Anläggningstyp: Båtväg  7. Material:  
 
8. Fragmenteringsgrad:  9. Mått (m):  Längd: 100 
    Bredd: 
    Höjd:  
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion:  
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Spår av båtdrag/överfart ovan rösmur (objekt AC25). 
 
 
15. Historik: 
 
Uppfördes 1915-1921. �Båtväg förbi Måskesonforsen�. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). 
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC26 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Kvarnforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585835 
Y: 7282092 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista         7. Material: Sprängsten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Ngt defekt 9. Mått (m):  Längd: 15 
    Bredd: 2 
    Höjd: 2 
    Volym (m3): 60 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Avstängningsmur mellan två större bergsknallar, förgrening till vänster (östra stranden) om 
Kvarnforsen. En del relativt stora block. Med största sannolikhet en tidigare dubbelkista som 
sedan förstärkts med rensad sprängsten. Spår efter dubbelkista tydlig; bettingar och front- 
resp bakvägg. 
 
 
15. Historik: 
 
Förmodligen uppförd 1915-21. Protokoll talar om �t.v. dubbelkista 7 á 8 varv 16 [meter].� 
vilket tycks stämma överens med objekt AC26 med tanke på längd och placering.  
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Låt stå och 
naturligt förfalla.
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Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC27 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Kvarnforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585835 
Y: 7282092 

 
6. Anläggningstyp: Dubbel träkista 7. Material: Sprängsten och trä 
 
8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 18 
    Bredd: 2 
    Höjd: 1 
    Volym (m3): 36 
 
10. Teknik:   11. Funktion: Avstängande/styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Dubbel träkista, relativt välbevarad. Placerad på vänster sida om Kvarnforsen, nedan objekt 
AC26, och strax ovan förgrening på samma sida. Fylld med sprängsten av relativ liten 
storlek. Som mest 5 timmervarv synliga, varav 2 under vattenytan. Laxknut och träplugg. 
Påverkad och förkortad genom tidigare återställningsarbeten. 
 
15. Historik: 
 
Uppförd 1915-1921. �t.v. dubbelkista för gren 56 [meter].� Vid inventering år 1980 beskrivs 
här en 80 meter lång timrad och stenfylld kista med 4-5 timmervarv kvar. Kistan inventerades 
1980 inte på denna sida älven, utan från motstående sida, och enligt muntlig källa i nämnda 
inventering nämndes att den stängde av förgrening.  Rekommendationen var då att riva ut 
kistan. Med tanke på någotsånär samstämmiga mått och placering blev denna återställning 
inte fullständig utan 18 meter av kistan lämnades. 
 
Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 
Marklund, U (1980). Laisälven � Delen inom Västerbottens län. Översiktsplan för efterbehandling. 
Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län.  
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar 
mellan Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. Låt 
stå och naturligt förfalla alternativt överväg omtimring om 2-3 decennier då denna dubbla 
träkista är ett av de bättre bevarade exemplaren av denna typ av konstruktion efter Laisälven. 
Placera spång på den för att underlätta gång och minska slitage då den kan tjäna som brygga 
vid fiske. 



 83

Inventeringsblankett 
 
1. Inventeringsnummer: AC28 2. Karta: 24H Sorsele 
 
3. Vattendrag: Laisälven, Kvarnforsen 4. Plats: Sorsele kommun 
 
 
5. GPS-kord.  

X: 1585821 
Y: 7282118 

 
6. Anläggningstyp: Rensning 7. Material: Sprängsten 
 
8. Fragmenteringsgrad:  9. Mått (m):  Längd: 10 
    Bredd: 1,5 
    Höjd: 1,5 
    Volym (m3):  
 
10. Teknik:   11. Funktion: Styrande 
 
12. Intresseområde:  13. Foto:  
 
14. Byggnadsbeskrivning: 
 
Rensad sprängsten, lagd i hästskoform vid uppströmsända på liten holme/stenhälla mitt i 
forsen. 
 
 
15. Historik: 
 
Saknar uppgift om tid för uppförande. 
 
 
 
16. Värdering:  
 
Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av flottledslämningar mellan 
Trollforsen och Kvarnforsen (AC län). F.n. inget behov av underhåll/restaurering. 



84

 Inventeringsblankett 

1. Inventeringsnummer: AC29 2. Karta: 24H Sorsele

3. Vattendrag: Laisälven, Storforsen 4. Plats: Sorsele kommun

5. GPS-kord.
X: 1581686 
Y: 7279668 

6. Anläggningstyp: Riskista 7. Material: sten och trä

8. Fragmenteringsgrad: Defekt 9. Mått (m):  Längd: 60
Bredd: 2,5 
Höjd: 1 
Volym (m3): 

10. Teknik: 11. Funktion: Avstängande/styrande

12. Intresseområde: 13. Foto:

14. Byggnadsbeskrivning:

Riskista, höger sida om vattendraget (norra landet). Relativt välbehållen. Placerad strax 
nedan koja/grillplats vid Storforsen. Stänger av förgrening på höger sida. Risbädd i form av 
slanor, ca 1-1,5 cm i diameter samt en och annan grövre stock. Konstruktionen består de 
första 10 m av dubbel träkista, 1-2 timmervarv hög. Bettingar.  

15. Historik:

Uppförd 1915-1921. �t.h. riskista med 2 varv 50 [meter].� 

Källa: Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet, Umeå.  F.XI: 16. Flottledshandlingar, Laisälven 
(�Redogörelse för flottledsbyggnader, utförda genom Kungl. Domänstyrelsens försorg 1915-1921 i Laisälven�). 

16. Värdering:

Väl bevarandevärd. Utgör det bästa av två examplar av denna typ av flottledskonstruktion 
utefter Laisälven. Bildar tillsammans med övriga objekt ett sammanhållande system/miljö av 
flottledslämningar efter Laisälven. Inget akut behov av underhåll/restaurering, överväg 
borttagning av sly och undervegetation. 


