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I detta nummer

Kring de nya »spadens vittnesbörd», som flitiga ar
keologer under de senaste åren bragt i dagen i Väs
terbotten, kretsar uppsatserna i detta häfte. Under
sökningarna har — som framgår olikartad bak
grund. Efterundersökningarna i reglerade vatten
drag, där så oväntat många och rika boplatsläm
ningar fram kom  under vattenkraftsutbyggnaden, 
har givit n y tt  underlag för bedömningen av boplat
sernas användning och deras tidstillhörighet. Den 
nya fasen av fornminnesinventeringen tillåter en ny 
förståelse av den långa dunkla perioden då förhis

toria övergår i historia, kulturminnesvårdens mång- 
fasetterade arbetsuppgifter aktualiserar användning
en av arkeologiska metoder för a tt fördjupa den 
konkreta kunskapen om  det som traditionellt be
traktas som historia, den västerbottniska bruks- 
epoken.

Avslutningsvis en bildserie som ger exem pel på 
en sorts omvänd fotografisk arkeologi — hur åter- 
uppsökandet av platsen där en miljö fotograferats 
för e tt antal år sedan, ger möjlighet a tt studera ku l
turlandskapets förändring.
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-erjjp im m aterie lla  och  m ate rie lla  u tg rävn ingar

»Gräv där du står och sök dina rötter! » är en upp
maning till självkännedom som under de senaste 
åren utlöst en entusiastisk aktivitet bland studie
grupper och enskilda. De har nu — utom  för bebyg
gelsens och samhällenas historia — också intresserat 
sig för arbetsplatserna inom industrin och därmed 
på e tt väsentligt sätt vidgat och förnyat den lokal
historiska dokum entationen. E tt genomgående drag 
i verksamheten är a tt den huvudsakligen byggt på 
immateriella vittnesbörd i bilder och skrivna doku
m ent, men fram för allt i den muntliga traditionen, 
som genom bandspelarteknikens utveckling blivit 
e tt viktigt n y tt historiskt källmaterial. Men ju  läng
re tillbaka i tiden vi söker nå, dess sparsammare flö
dar dessa kunskapskällor. Bortom  Gustav Vasa 
— under m edeltiden — upphör de skrivna källorna 
snart helt och vi är inne på arkeologins traditionel
la arbetsområde. Här måste kunskapssökandet bok
stavligen, i materiell bemärkelse, följa uppmaningen 
»Gräv där du står». Eftersom  det bo tt människor i 
Västerbotten i 8.000 år, har arkeologen också det 
avgjort längsta tidsavsnittet av mänsklig verksamhet 
a tt utforska.

Samtidigt har vi börjat inse a tt också den histo
riska tiden, för vår del tiden efter Gustav Vasa, krä

ver arkeologiska insatser för a tt bättre kunna för
stås. Några av artiklarna i detta  häfte belyser den 
nya roll arkeologins m etoder börjat spela på histo
rikerns traditionella arbetsfält. Där finns åtskilligt 
a tt utforska med spadens hjälp. Exempelvis vet vi 
inte särskilt m ycket om strukturen hos och livet i 
de byplatser som övergavs i samband med skiftes
förrättningarna under 1700- och 1800-talen eller 
om innebörden i samiska kulturläm ningar från m ot
svarande tid . Frågetecknen är många, inte minst 
från den begynnande industrialiseringen. Det var 
många som ansåg a tt  så m ycket var känt om den 
stångjärnshammarsmedja, som fanns i Robertsfors 
under e tt sekel från 1700-talets slut, a tt det inte 
skulle behövas någon arkeologisk undersökning, då 
e tt kraftverk skulle uppföras på platsen. Undersök
ningarna gav emellertid väsentliga tillskott av kun
skap utöver de skriftliga källorna. Grävningen i 
Robertsfors var länets första industriarkeologiska 
undersökning. Även i bruksmiljön i Olofsfors är ar
keologer verksamma. Men här gäller det också a tt 
få igång stångjärnshammare, biåsmaskin och härd 
så a tt något av den tekniska processen kan de
monstreras, a tt animera en av länets viktigaste kul
turmiljöer.

Anders Huggert



Egen härd . . .
Lars Göran Spång

Härd är e tt m ångtydigt begrepp, men kan allmänt 
sägas vara en enkel konstruktion av sten som an
vänts för a tt begränsa en eld.

För arkeologer är härdar en vanlig företeelse, bå
de vid utgrävningar och när man är ute och invente
rar. För det mesta brukar de väcka lite huvudbry, 
eftersom det inte går a tt med någon större säkerhet 
datera härdarna i fält, och i vissa fall inte ens se om 
de är forntida eller ej.

I samband med en om fattande arkeologisk verk
samhet under 1950- och 1960-talet i Västerbottens 
inland, föranledd av kraftverksutbyggnaden, blev 
många härdar system atiskt undersökta efter samma 
minutiösa principer som övriga fornlämningar. De 
m etoder man vanligen använde sig av för a tt datera 
fornlämningar under denna tid bringade dock ingen 
större klarhet i frågan om de olika härdarnas ålder. 
Det visade sig överlag a tt boplatserna var blandade 
och a tt härdarnas roll på en boplats med lämningar 
från olika tider inte gick a tt klarlägga.

Valet av boplatsläge har ofta varit detsamma un
der alla forntida perioder i inlandet och även valet 
av senare tiders visteplatser och uppehållsplatser.
De attraktivaste lägena under alla dessa årtusenden 
har varit utlopps- och inloppsområden till de stora 
inlandssjöarna, uddar intill grunda vattendrag, samt 
bakvatten och älvsammanflöden. Det är också gans
ka vanligt a tt nutida fritidsintressen kolliderar med 
just dessa boplatslägen. Konsekvensen är a tt rester
na efter boplatser från olika perioder ligger i oord
ning inom samma område, så a tt det inte går a tt ur
skilja vilka lämningar som hör till vilken tid . Det är 
e tt säreget problem  för Norrland, som beror på a tt

det sällan utvecklas en lagerföljd (p g a påförd flyg
sand, vegetationsskikt el dyl) som skiljer boplatslag
ren så a tt de ligger ordnade ovanpå varandra.

Det är först genom C 14-metoden (en m etod 
som genom radiologisk mätning av strålning från 
kol erhåller e tt resultat som säger när organismen 
som kolet härstammar från slutade andas), som 
man börjar få klarhet i vilken ålder olika härdar har. 
Metoden började tillämpas ganska regelbundet in
om arkeologin fr o m m itten av 1960-talet.

Man har nu kunnat konstatera a tt härdar har va
rierat i utseende under årtusendenas lopp och att 
vissa kulturers sätt a tt anlägga sina härdar har skett 
med viss regelbundenhet. På nästa sida har Anders 
Huggert gjort en översiktlig sammanställning av oli
ka typer av härdar och deras dateringar. Dateringar
na har här inte bara belagts med C 14-metoden, 
utan också genom att dateringsbara fynd gjorts i 
eller intill härdarna.

Variationen i utseende har naturligtvis inte varit 
en estetisk fråga, utan form en har anpassats till det 
ändamål härden var avsedd för. Variationer i for
mer kan bero på olika ändamål inom kanske sam
ma tid och samma kultur, men också på a tt ända
målen har ändrats med tiden så a tt form en blir ka
rakteristisk för en viss bestäm d tid. De olika ända
målen som åsyftas kan t ex vara a tt härden skulle 
användas för tillfälliga uppehållsplatser sommartid 
eller i mer perm anenta hyddkonstruktioner vinter
tid. Om de skulle användas mest för matlagning el
ler uppvärmning av hyddan, kan också ha bestäm t 
utformningen.
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E tt spektrum  av o lik a  tiders härdform er har k o m m it fram  g en om  S k elle fteå  m useum s o ch  V ästerb otten s m useu m s under
sökningar under ledning av Lennart Su nd qu ist i Jörn sn vid K åtaselet.
A . C 14-daterad till 80401:100  B .P. (B .P. b etyd er  »before present» — före nu tid .)
B. B ronsålder (ca 1 0 0 0  f  Kr). Har kunnat dateras genom  fö rek o m st av flathuggna spetsar av kvartsit in till härden.

V ikingatid (9 0 0 -ta le t) . F ö rek o m  tillsam m ans m ed to lv  övriga likartade härdar som  låg i rad relativt nära varandra Två av  
hardarna har C 1 4 -d aterats till 1 0 8 5 1 8 0  B.P. respektive 1 1 9 5 1 9 0  B.P.

D. C 14-daterad till 2 7 5 1 8 0  B.P. ( d v s  efter  om räkning m ellan 1 5 0 0 - o c h  1 7 0 0 -ta le t) .
E. 17 0 0 -ta l. Härden fö rek o m  i en  grupp o m  fem  härdar av liknande ty p , varav en låg in om  en jordvall som  m arkerade hus- 

grundens ytterkan ter. I härdarna påträffades kritp ipor o ch  en m ässingsknapp.
(U ppgifterna är häm tade ur »K ulturlandskap o ch  älvdalar 3», »Studier i nordsvensk forntid» sam t »Skellefteå  m useu m s m ed 
deland e, 39».)

Härd A
Den tid som härd »A» representerar, har man t ex 
andra anläggningar som kan betecknas som härdar, 
och som ser helt olika ut. Det gäller de s k kokgro
parna — gropar fyllda med kol och skärvsten använ
da som en bakugn — vilka påträffats utom  vid K åta
selet även vid Åsele och Vilhelmina från ungefär 
samma tid.

Härd B
Härdar liknande typ  »B» saknar oftast kol. Däremot

brukar de kunna.dateras utifrån fynd som ligger i 
anslutning till dem. Vid Vojmsjön exempelvis, har 
liknande härdar undersökts som låg i två grupper 
med tre härdar vid sidan av varandra. Hela fyndm a
terialet var av bronsålderskaraktär, d v s  bestod av 
spetsar av kvartsit och splitter efter spetstillverk
ning.

I e tt fall har emellertid kol kunnat insamlas från 
en härd av denna typ. Härden påträffades i Väster
bottens museums undersökningar vid Gråtanån, Vil
helmina (se nästa sida). Fyndm aterialet i anslutning 
till härden gav inte lika tydliga bevis på åldern som
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En grupp av tre härdar från bronsåldern, påträffade vid en  
arkeologisk  undersökn ing vid V ojm sjön . Härdarna ligger på 
rad i m itten  av b ilden . T orvsträngen har läm nats fö r  a tt m ar
kera m arkytans nivå.

vid Vojmsjön, men storleken på härden, den något 
avlänga formen och tydliga kantstenar visar en ty d 
lig överensstämmelse. Intilliggande härd (A 10) var 
något kortare, men i övrigt snarlik. Enligt undersök
ningsrapporten överlagrade denna härd A l l ,  men 
C 14-analysen gav en 1.000 år äldre datering, vilket 
kan förklaras av a tt e tt underliggande boplatslager 
har haft en störande inverkan.

Även från Gråtanån (raä 190) har en härd av an
norlunda utseende få tt en datering (900—500 f Kr) 
som visar samtidighet med härdar av »B»-typen. 
Storleken stämmer överens, men vid Gråtanån hade 
härden en »fyllning» av skärvsten och övrig sten. 
Exem plet visar a tt man inte kan räkna m ed a tt här
dar från samma tidsperiod har varit lika utform ade.

Härd C
Järnåldersboplatser tillhör sällsyntheterna i vårt 
län, om man undantar fjällvärldens s k stalotom ter
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Härd från G råtanån, V ilhelm ina  (raä 1 8 8  :A5). U nder en av 
stenarna tillvaratogs k o l för C 14-analys, so m  gav dateringen  
2 6 2 5 t l 3 0  B .P., v ilket översatt i kalenderår betyd er  9 0 0 -5 0 0  
f  Kr.

Två härdar snarlika ty p  B, A  11 närm ast o ch  A  10 den  b o rt
re. C 1 4-dateringarna varierade em ellertid  avsevärt, kanske  
beroen de på störande inverkan från underliggande b o p la ts
lager. A l l  daterades till m ellan 5 0 0  o c h  8 0 0  f  Kr och  A  10 
m ellan 1 8 0 0  o ch  2 1 0 0  f  Kr (kalibrerade värden).



Härdar som  C 14-daterats till förh istorisk  tid : 1 0 5 0  e Kr (1 2 )  t o m  6 5 0  eK r  (1 6 ).

Härdar som C 14-daterats till historisk tid: yngre än 250 år (1) t o  m 1200 e Kr (11).

C 14-daterade härdar från V ästerb otten s län. Härdarna har orienterats efter  en  geom etrisk  princip , som  
framgår av figuren till höger. Härdarna har d essu tom  ordnats efter  de erhållna C 14-värdena. Dessa finns  
publicerade i »Fornvännen 61» o ch  »Early Norrland 10». R itningar på härdarna fin n s i R iksantikvarieäm 
b ete ts  rapporter över kulturhistoriska undersökningar, vilka utgiv its i sam band m ed undersökningar in 
för kraftverksutbyggnader på 1 9 5 0 -ta le t . Härdarna nr 1 o ch  6 har un dersökts av V ä sterb otten s m useum . 
D e svarta trianglarna markerar skärvstensutbredningen.

R a ä  nr H ärd  nr S o c k e n C 14-ålder R a ä  nr H ärd  nr S o c k e n C 1 4-ålder
1. 511 A 3 V ilhelm ina m indre än 2 5 0  B.P. 9 . 2 3 9 4 V ilhelm ina 6 5 0  ± 85  B.P.
2. 75 8 Sten sele 3 1 0 t l 2 0  B.P. 10 . 2 3 4 9 V ilhelm ina 7 8 5  t  60  B.P.
3. 2 3 4 7 V ilhelm ina 3 1 5  t  65 B.P. 1 1 . 2 3 9 2 V ilhelm ina 8 1 0  t 8 0  B.P.
4. 2 3 4 11 V ilhelm ina 3 8 0  t  75  B.P. 12 . 75 6 Stensele 9 4 5 1 1 0 0  B.P.
5. 2 3 4 6 V ilhelm ina 4 0 0  t  8 5  B.P. 13 . 75 5 Stensele 9 7 0  I 7 0  B.P.
6. 5 5 3 A 9 V ilhelm ina 4 5 0  1 55 B.P. 14 . 75 4 Stensele 1 1 0 0  t  85  B.P.
7 . 2 3 4 14 V ilhelm ina 5 0 5  t  95  B.P. 15 . 75 2 Stensele 1 1 5 0  i  80  B.P.
8. 2 3 9 5 V ilhelm ina 5 3 0  1 80  B.P. 16 . 2 3 4 13 V ilhelm ina 1 3 6 5  i  95  B.P.
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— husgrunder med omgivande vall och härd i m it
ten. Det finns i gengäld e tt flertal anläggningar, ex
empelvis fångstgropar och jordugnar, som få tt järn- 
åldersdateringar men inte har kunnat knytas till 
näraliggande boplatser. Den grupp av vikingatida 
härdar som fram kom m it vid Kåtaselet, Jörn  (härd 
»C», sid 67), är e tt unikt fynd. Undersökningar av 
om rådet har företagits, men fyndm aterialet har va
rit sparsamt och inte närmare bekräftat dateringar
na. Lennart Sundquist, som ansvarat för undersök
ningen, uppger a tt  likheten med stalotom ternas här
dar är påfallande. Av sammanställningen på föregå
ende sida framgår a tt härdar daterade till denna tid 
emellertid kan ha m ycket olika utseende (se härd 
13-16).

Härd D och E, från historisk tid
Av de historiska härdar Anders Huggert använder 
som typexem pel är en C 14-daterad. Som framgår 
av diagrammet intill innebär omräkningen till kalen
derår av dessa unga dateringar a tt osäkerhetsmargi
nalen blir stor. »D»- och »E»-härden kan t o m  vara 
samtida om man räknar med osäkerhetsmarginalen. 
De är också relativt lika, men skiljer sig (vilket inte 
framgår på planritningar) genom a tt stenarna har 
olika form  och höjd, samt a tt den yngre har tyd li
gare stenring.

Det som utm ärker historiska härdar tycks, av 
ovanstående redovisning a tt döma, vara a tt de är 
mindre (ca en m eter långa) än de förhistoriska och 
a tt de har en y ttre  ring av större stenar med mindre 
stenar inom ringen.

L änets fornm innen  finns förteck n ad e i löpan de n u m 
m erföljd  per so ck en  h os län sm u seet, länsstyrelsen  och  
R iksantikvarieäm betet i S to ck h o lm . N um ren faststä lls  
av R iksantikvarieäm betet (R aä). D e fo rn m in n en , lo k a 
ler, som  om näm n s i artiklarna anges m ed sitt id en tifik a 
tio n sn u m m er, ex em p elv is Raä 4 9 .

R egistrering tillk om m er dels genom  att a llm änheten  
anm äler up ptäckta  fornläm ningar och  dels g en om  m u
seernas o c h  R iksantikvarieäm betets system atisk a  inven
teringar. Fornläm ningar ligger o fta  he lt dolda i m arken, 
o c h  kan då o ck så  up ptäckas av en  ren tillfä lligh et, t  ex  
genom  strand erosion .

Andra C 14-daterade härdar
För a tt belysa en sådan slutsats behövs större un 
derlag. Därför har en sammanställning gjorts av oli
ka C 14-daterade härdar av det mindre form atet 
som fram kom m it vid undersökningar i V ästerbot
ten. För a tt  finna eventuella andra kännetecken är 
det viktigt a tt de visas bredvid varandra i samma 
skala, men också i samma riktning. Man måste helt

500 e .K .n -

1000 e.K.r -

1 500 e K.r

o m o  on>

1000 B.P500 B.P

Diagram  för kalibrering av C 14-dateringar. D en raka linjen  
sn ett upp utgår från halveringstiden fö r  C 1 4 . 1 verk ligheten  
är det tyvärr m y ck e t krångligare, e fterso m  atm osfäriska fö r 
ändringar under historien s lop p  har påverkat C 14-h a lten .
F ör att översätta  C 1 4-värdena till kalenderår m åste  m an där
för utgå från den krokiga kurvan som  tagits fram  g en om  att 
jäm föra årsringar på californ iska B ristlecone-tallar o ch  års- 
ringarnas C 14-värde. Ringarna på nedre axe ln  i diagram m et 
visar hur kalenderår m ed 50 års m ellanrum  fördelar sig på 
C 14-skalan . Där ringarna »klumpar ihop sig» tenderar C 14- 
värdena att sam las och  dessa värden ger därför m indre t illfö r 
litliga resu ltat. C 14-värden på 2 7 5  B.P. (den streckade lin 
jen ) ger ex em p elv is tre a lternativa dateringar. H ärden från  
V ojm sjön  (det skrafferade fä lte t)  har därem ot g e tt en  rela
tivt tillför litlig  datering till 1 4 0 0 -ta le t.
Kalibreringskurvan finns som  helhet publicerad i »12 N ob el  
S ym p osiu m  (1 9 7 0 ) ,  R ad iocårbonvariation s and A b so lu te  
C hronology», ed . I U  O lsson.
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enkelt bestämma sig för vad som är upp och ned på 
en härd. Härvidlag kan man naturligtvis utgå från 
vilka egenskaper som helst, bara man är konsekvent 
På sid 69 har valts m etoden a tt först utse den störs
ta längden i härden, och sedan respektive största 
bredd utifrån längdaxeln. De fyra punkterna bildar 
en rektangel, vars långsida vänds nedåt.

Av sammanställningen framgår, a tt form erna in
te är så enhetliga som man skulle önska sig för a tt 
utifrån typkännem ärken avgöra om en härd är forn
tida eller ej. En viss regelbundenhet finns ändå 
bland historiska härdar. Kantkedjan är exempelvis 
inte tydlig och i regel innehåller de skärvsten. D etta 
stämmer dock inte överens med »E»-härden i fig 1, 
som ju har en tydlig kantkedja. De samiska härdar
na, arrorna, uppges dessutom i etnologiska studier 
vara uppbyggda av en ring. En tydlig kantkedja kan 
antas vara en relativt sen företeelse, som inte finns 
företrädd på sid 69 bland de historiska härdarna. 
Dessa har i de flesta fall, tro ts a tt de är historiska, 
en betydande ålder. Härd 4 har en C 14-ålder på 
350 år, vilket betyder a tt den användes under 1400- 
talet. Från den tiden måste man naturligtvis vänta 
sig a tt härdarna har ändrat form , återspeglande and
ra förändringar under historiens gång. Det finns där
för en rimlig förklaring till a tt kantkedja är en sen 
företeelse. A tt Manker uppger a tt lapphärdar i regel 
är uppbyggda av stenringar, kan därför bero på a tt 
fram för allt yngre härdar ingått i de etnologiska 
studierna. Dessa yngre härdar brukar därem ot inte 
bli föremål för arkeologisk undersökning och än
nu mindre C 14-analys, eftersom det av grävnings- 
omständigheterna oftast framgår a tt de är relativt 
unga.

Likheter med förhistoriska härdar 
Form erna bland de historiska härdarna i samman
ställningen återfinns även bland de förhistoriska. 
Exempelvis visar härd 2 och 13 stora likheter (de 
återfanns f ö på samma boplats), och även härd 3 
och 14. Om man utgår från a tt dateringarna stäm 
m er (att felaktigheter med provtagningen m m inte 
har förekom m it), är de tta  e tt tecken på a tt e tt kul
turm önster med rö tte r i forntiden har fo rtsatt in i 
medeltiden.

Resultatet är i övrigt ganska begränsat med den
na form  av översiktlig analys, men det finns många

Dessa två bilder visar hur viktigt d et är a tt m an orienterar  
härdarna på e tt kon sek ven t sätt om  m an ska dra slutsatser  
om  likheter  m ellan o lik a  typ er . B ilderna ovan är sam m a an
sikte — det ena vänt up pochn er.

möjligheter a tt utveckla problem et. Härdar har fun
nits i alla tider ända fram till våra dagars öppna spi
sar, och är på så sätt viktiga dokum ent för a tt be
svara frågor om var människor uppehållit sig och 
under vilka tider.

I synnerhet vid inlandets stora sjöar, som nu u t
gör vattenmagasin för kraftverk, skulle det betyda 
m ycket om härdarnas roll kunde klarläggas och att 
man utifrån form en kunde avgöra åldern. En bety 
dande del av de lämningar som finns kvar efter m än
niskan är just härdarna. När stranderosionen har va
rit kraftig är de kanske också de enda spår som går 
a tt urskilja. Lena Holm ger flera exempel på detta  i 
sin artikel.

Västerbottens museum har under flera år bedri
vit inventeringar och utgrävningar vid regleringsska- 
dade sjöar. Nästan undantagslöst har emellertid ero- 
sionens inverkan, bidragit till a tt kol och organiskt 
material spolats bort så a tt endast härdform en finns 
kvar. Vid en utgrävning som bedrevs vid Gråtanån, 
Vilhelmina, gavs det tillfälle a tt göra en detaljerad 
studie av en härd och dess omedelbara omgivning 
som inte var skadad av erosion. Platsen för under
sökningen har betecknats som viste, eftersom  fyn
den inte gav intryck av a tt bosättningen varit lång
varig. Vistet ansågs, till skillnad från det normala, 
inte vara beläget på en förhistorisk boplats, vilket 
var en fördel eftersom  det ofta blir stora problem  
(vilket fram gått i inledningen) med a tt urskilja vilka

71



lämningar som härrör från förhistorisk tid  och vilka 
som hör ihop med senare tid . Nedan följer en över
siktlig beskrivning av undersökningen som också 
visar hur en arkeologisk utgrävning av en boplats 
från historisk tid  kan gå till.

R oger H ellsten  
o ch  Linnea  
K allerskog  
rensar fram  
härd A 9 vid 
bop lats 5 5 3  
vid V ojm sjöns 
u tlopp .

Härd A 9  f o t o 
graferad från 
fo to -to rn .

G en om skär
ning av härd.

Utgrävning av en härd
Boplatsen har fornlämningsnummer 553 och är be
lägen vid Vojmsjöns utlopp i Vilhelmina socken. 
Utgrävningen gjordes 1977 och var från början 
tänk t a tt ge underlag för datering av olika typer av 
förhistoriska boplatslämningar som man visste 
fanns i om rådet. När provgropar grävdes över om rå
det, påträffades en härd (benämnd »A 9») relativt 
ytligt. Andra provgropar intill visade a tt det förhis
toriska boplatsom rådet inte sträckte sig ända till 
härden, utan här tycktes finnas en relativt ostörd 
plats efter e tt viste.

E tt större område run t härden avtorvades, varvid 
en del intressanta fynd fram kom  som var vägledan
de för bedömningen om vistets karaktär. Själva här
den grävdes u t på så sätt a tt en sektion (genomskär
ning) kunde ritas.

Det visade sig genom detta  förfarande a tt  härden 
hade lagts ovanpå en tidigare härd, som innan dess 
hade hunnit växa igen så pass a tt e tt torvlager hun
nit bildas och skilde dem åt. Den undre härden kun
de inte dateras på e tt tillfredsställande sätt, men ge
nom C 14-analys av kolet som låg samlat i den övre 
härden kunde en datering till 1400-talet göras.
C 14-dateringen låg inom e tt tidsom råde som efter 
omräkning till kalenderår ger e tt relativt tillförlit
ligt resultat, vilket framgår av diagrammet på sid 70. 
Det faktum  a tt två härdar låg ovanpå varandra leder 
till a tt fyndm aterialet inte kan tidsavgränsas neråt i 
tiden, och den fördel som man först räknade med — 
a tt vistet var relativt ostört — visade sig tro ts allt in
te föreligga. Fyndm aterialet kan alltså vara äldre än 
den datering som härden gav och en del av m ateria
let är, som vi ska se, av ganska ålderdomligt slag.

Det är inte många av fynden som går a tt  datera 
exakt, men de ger i grova drag en bekräftelse på a tt 
man även på denna plats har haft visten eller bosätt
ningar under tusentals år. De äldsta fynden vittnar 
om en bosättning under bronsålder (från ca 1800 
f Kr). Det är fram för allt e tt fragment av en pilspets



F ragm ent av sk ifferp ilspets  
från bronsåldern.

(ovan) som ger besked om det. Vissa andra fynd 
hör troligtvis också ihop med denna bosättning, 
bl a skraporna och e tt ämne avsett a tt göra e tt sten
redskap av (nedan). Dessa ämnen har e tt karakte
ristiskt utseende och har påträffats i depåer vid en 
näraliggande boplats. I depåerna påträffades, utom  
dessa ämnen, även förarbeten till pilspetsar av 
kvartsit, vilka förekom m er under bronsåldern. Det 
kan också nämnas a tt andra lämningar efter en 
forntida bosättning, såsom skärvsten ( dvs  sönder- 
bränd sten från kokgropar el dyl) och splitter från 
stenredskapstillverkning, fanns inom om rådet. En 
depåliknande samling av m ycket finkornig kvartsit 
påträffades även nära dessa lämningar. Det centrala

E tt äm ne av kvartsit (större b ild en ) o ch  skrapor av flin ta , 
förm od ligen  hörande sam m an m ed bronsåldersboplatsen .

Sjöar och vattendrag har förvandlats till vat
tenmagasin för kraftförsörjning. D etta har lett 
till erosion som frilägger stora mängder tidiga
re ej kända fornlämningar. I katastrofal om 
fattning nedbryts dessa alltmer av erosionen, 
för a tt snart vara helt bortspolade. Sedan 1975 
bedriver länsmuseet kontinuerligt undersök
ning av vattenmagasinens stränder för a tt så 
långt möjligt rädda kunskap om de borterode- 
rande kulturlämningarna. Även Skellefteå m u
seum har u tfö rt sådant arbete. Artiklarna av 
Lars Göran Spång och Lena Holm är en delre
dovisning av resultatet från länsmuseets under
sökningar.
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B ronsb leck  från en k itte l. Den övre b iten  visar fogn ingstek -  
nik en , den undre är en  kan tb it.

om rådet för bosättningen låg ca 15 meter från här
den, men hade sådan spridning a tt det utgjorde e tt 
störande inslag på vistet som härden hörde samman 
med.

Efter bronsålder kan man räkna med a tt  en bo
sättning först uppträdde under medeltid. E tt fynd 
utgör emellertid e tt litet frågetecken i sammanhang
et. Det rör sig om fragment från en bronskittel med 
säregna fogar, vilka man tidigare har velat se som 
karakteristiska för vikingatid—tidig medeltid (se 
ovan). Fogningen är på ena blecket tandad så a tt 
tänderna griper på vardera sidan om andra blecket. 
Tekniken förekom m er redan under 1000-talet 
(fram för allt bland gotländska skattfynd) och här
stammar från främre Asien, men tandade fogningar 
förekom  även på senare tiders brons- och koppar- 
kittlar, och de utgör inget säkert bevis på a tt vara 
från forntiden. Bronsfragmenten låg bara fem m e
ter från härden, vilket tillsammans med de relativt 
likvärdiga dateringarna gör det sannolikt a tt de är 
samtida med denna. Huruvida kitteln  hör samman 
med den undre härden (som inte kunnat dateras) 
eller den övre, är osäkert. Bronsfragmenten kan så
ledes vara äldre än 1400-talet.

Järnkniv, s k m atkn iv , o ch  bössflin ta .

Även senare än 1400-talet har man vistats på 
platsen. Kniven och bössflintan skvallrar härom  och 
de påträffades alldeles intill härden. Härden har 
dock för gammal datering för a tt kunna vara samti
da med dessa fynd. Knivar med detta  utseende fö
rekom m er ungefär från m itten av medeltiden och 
fram åt. Flintsnapplåset uppfanns på 1500-talet, 
men kom i dessa trak ter till användning först något 
senare. Hur länge de sedan användes är osäkert.
Vad man kan konstatera om dessa senare fynd, är 
emellertid a tt platsen har fungerat i jaktsamman- 
hang även efter a tt härden användes under 1400- 
talet. Man står till sist inför det faktum  a tt vistet 
ingalunda var en isolerad företeelse en viss tid , som 
hade varit önskvärt. »Störningar» både före och ef
ter a tt härdar anläggs är faktorer som tycks åter
komma regelbundet när man undersöker visten av 
denna karaktär, och det kommer alltid a tt  kom pli
cera dateringsfrågorna. Det tillförlitligaste sättet a tt 
datera förblir C 14-metoden.
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Från förhistoria till historia i Storuman
Lena Holm

Devanligaste förhistoriska lämningarna som hittills 
påträffats vid inventeringar och undersökts run t sjö
ar och älvar i Norrlands inland är rester från stenål
derns jakt- och fångstsamhälle. Man kan anta a tt 
utom  jakten och fångsten även fisket och samlan
det var en del av ekonomin, men av olika orsaker 
har detta  ännu inte kunnat spåras. Dessa näringar 
dominerade även under följande perioder, men fyn
den och platserna dit de lokaliserats är färre. Detta, 
sammantaget med a tt de historiska källorna som be
rör Norrland är få före 1500-talet, m edför a tt vi har 
en begränsad kunskap om järnålder och medeltid i 
inlandet.

Tidigare undersökningar: 
järnålder och tidig medeltid
Vid Umeälvens vattensystem  är förhållandena lik
artade som i övriga Norrlands inland med en stark 
övervikt av stenåldersboplatser. Inga egentliga järn- 
åldersboplatser är kända; det som undersökts och 
daterats till järnålder i Storum an kom m un är bl a 
härdar och gravar. De undersökta härdarna före
kom mer, tillsammans med enstaka fynd av järnål - 
derskaraktär, vid stenåldersboplatser, t  ex Sörviken 
vid Storum an och Gammställnäset vid Laisan. Dess
utom  har, ofta i samband med anläggningsarbeten, 
flera fynd tillvaratagits som kan dateras till järn
ålder-m edeltid .

Härdar på boplatser och gravar 
Vid Umnässjön och i Sörviken vid Storum an har 
sammanlagt åtta  härdar daterats till järnålder med 
hjälp av C 14-metoden (se sid 69 angående härdar
na i Sörviken). I anslutning till dessa har man tillva
ratagit bl a två eldslagningsstenar och fragm ent av 
bronskittlar. Man kan anta a tt härdarna förekom 
mit i anslutning till bosättning, men inga bostads- 
konstruktioner har konstaterats vid undersökning
arna. Eldslagningsstenar är vanliga i övriga Norden, 
fram för allt i södra och mellersta Skandinavien, där 
de dateras till 600-800-talen. Bronsfragmenten da
teras till samma tid . Det finns ytterligare en eldslag- 
ningssten som tillsammans med en järnkniv och e tt 
bronsbeslag tillvaratogs vid utgrävningen av en sten- 
åldersboplats på Gammställnäset vid Laisan. Brons
beslaget kan jämföras med liknande bland lapska 
offerplatsfynd och hör troligen till 1000- eller 
1100-talet.

Gravar av s k sydskandinavisk form  i kom munens 
nordvästra del har förts till järnåldern. Av gravgå
vorna — en eldslägningssten, e tt kamfragm ent av 
horn och en holkyxa av järn — kan man se a tt e tt 
röse och en stensättning vid A belvattnet har anlagts 
någon gång under tiden 400-800-talen e Kr. Man 
menar a tt det i dessa gravar skulle ha gravsatts män
niskor som avlidit under tillfälligt besök. Besöken 
kan ha gällt handel eller skatteindrivning. En grav 
vid Gräsvattnet har liknande form  med en odater- 
bar pilspets som enda gravgåva. R esultatet av tre 
dateringar (med C 14-metoden) är svårtolkat, men 
de faller alla inom järnåldern.
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övriga fornlämningar
Utom härdarna och gravarna finns inom kom m u
nen fångstgropar, jordugnar och stalotom ter som 
härrör från den här tiden. I fångstgroparna fånga
des storviltet. Fångstgropsystemen ligger ofta stra
tegiskt i terrängen där viltet av olika anledningar 
passerade. En jordugn vid sjön Grotjaur, mellan 
Långvattnet och sjön Storum an, har dateringen 
790^80 e Kr. I fjälltrakterna finns flera stalotom 
ter. De upp till 7 m stora, runda tom tningarna u t
gör rester efter bostäder. Det diskuteras huruvida 
dessa u tnyttja ts av vikingatida människor.

Lösfynd
Mest iögonfallande av lösfynden är svärdet som h it
tades på 1870-talet i samband med m arkarbete i 
Stensele. Endast delar av klingan och nedre delen 
av hjaltet (handfästet) är bevarat. Det dateras till 
omkring 700 eKr .  Man kan, genom a tt jäm föra 
stenselesvärdet med svärd från övriga Sverige, se a tt 
det liknar svärden i den östsvenska vendelkulturen.

Av övriga järnförem ål märks sex yxor, varav två 
holkyxor som dateras till 400-700 e Kr. De övriga 
har en datering till vikingatid och tidig medeltid. 
Vidare finns en eneggad stridskniv samt två pilspet
sar.

Flera av fynden, bl a en del av yxorna och besla
get från Gammställnäset, dateras till vikingatid och 
tidig medeltid. Det finns inte som i Sydskandina- 
vien någon lika klar kronologisk gräns däremellan.

De arkeologiska fynden visar a tt Umeälvens övre 
dalgång inte varit någon isolerad trak t. K ontakter 
fanns söderut, troligen även västerut och österut. 
Man har diskuterat huruvida handelsförbindelser 
funnits längs älven. Gravarna vid Abelvattnet och 
Gräsvattnet ligger vid dessa färdvägar ner m ot at- 
lantkusten. Egilssagan berättar om färder som före
togs till Norrland, där skatt utkrävdes och där man 
handlade.

Järnet som råvara är en nyhet som introducera
des i om rådet några århundraden e Kr. Fördes järn
föremålen h it via kontakter med de områden där 
de framställts? Om så inte var fallet, om föremålen 
framställdes lokalt, innebär det a tt kunskaperna er
hållits från områden med järnframställning?

Boplatser från sen medeltid och nyare tid 
Det arkeologiska m aterialet från dessa tider är be
gränsat, men ökar förhoppningsvis i tak t med fler 
arkeologiska undersökningar.

Två utgrävda boplatser i Lycksele kom m un — 
Norrvik, daterad till medeltid, och Paulundsvallen, 
daterad till 1600-1700-talen — är i det hänseendet 
av största intresse, eftersom  de för norrländska för
hållanden givit rikligt med både metaller och orga
niskt material.

De två boplatserna innehåller föremål, fiskekro
kar i järn vid Norrvik och notsänken av horn på 
Paulundsvallen, som visar a tt invånarna idkat fiske. 
Av benmaterialet kan man dra slutsatsen a tt älg, 
ren och bäver har jagats av människorna vid N orr
viken, medan renbenen överväger på Paulundsval
len, vilket kan tolkas som a tt renskötseln där u t
gjorde en viktig del av ekonomin. Dessutom före
kommer ben av ekorre, mård, hund eller varg samt 
‘mängder av fågelben. Bland fynden finns några järn 
pilspetsar som har använts som självskott i fällor. 
Jakten, fisket och senare renskötseln har dom ine
rat ekonomin, men det rika m aterialet visar sig vara 
mer sammansatt.

En platta  av horn till renens seldon daterad till 
medeltid ger en antydan om a tt renar hölls tama. 
Benfragment från get eller får visar a tt man bedri
vit kreatursskötsel efter 1500-talet. E tt koppar
m ynt från 1680, glas och bl a bronsförem ål visar a tt 
människorna här hade kontakter med andra regio
ner, t  ex i form  av handelsutbyte.

Fynden skulle kunna tolkas som a tt det varit sa- 
mer som bo tt här. Den redan nämnda seldonsplat- 
tan och notsänkena är typiska samiska redskapsfor- 
mer. Dessutom finns här en knivtyp, liksom några 
pilspetsar som är kända i flera äldre samiska sam
manhang.

Lämningar i Storum an kom m un från historisk tid
På den tidigare nämnda boplatsen vid Sörviken har 
det förekom m it bosättning även i nyare tid. En u t
grävd härd användes under 1500-1700-talen e Kr 
(härd 2, sid 69). Det är svårt a tt datera e tt litet sil
verlöv som tillvaratogs vid utgrävningen, men tro 
ligtvis hör det till nyare tid. Den här smycketypen 
har burits av samekvinnor ända in i vår tid.
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Fram eroderad härd på en av erosion en  helt renspolad berghäll. D et gam la m arksk ik tet finns delvis kvar m ellan stenarna



En lapsk björngrav låg intill en av härdarna i Sör- 
viken. Ytterligare en björngrav har undersökts på 
Gällholmen vid Kyrkberget (se VÄSTERBOTTEN 
1/73 och 1/81).

Vid Jilleluokta berättar traditionen om e tt same- 
viste. Där har en boplats med sex härdar undersökts. 
Intill en och samma härd låg e tt kopparm ynt från 
1840, e tt järnfragm ent och två glasbitar. Dessutom 
fanns en kritpipa.

Gravfynden ändrar karaktär från järnåldern.
I stället för gravar med sydskandinaviska inslag 
fram träder nu samiska kännetecken. Den äldsta 
otvetydigt samiska graven hittades i samband med 
e tt vägbygge vid Guthuberget, Tärna. Den är date
rad dels genom fynden och dels genom C 14-meto- 
den till 1400-talet. Likaså har två klippgravar vid 
Abelvattnet konstaterats vara samiska. Dateringen 
för dessa faller inom 1500-1600-talen.

Vad de skriftliga källorna berättar 
De skriftliga källorna som berör Norrland före 
1500-talet är begränsade, men därifrån och fram åt 
finns dokum ent som kom pletterar det arkeologiska 
källmaterialet.

I Europa finns skriftliga dokum ent från 500-talet, 
som tillsammans med arabiska berättelser fram till 
1300-talet berättar om en organiserad skinnhandel 
i Nordeuropa och om pälsskinnens betydelse bl a 
som betalningsmedel i Östeuropa. Staten hade t i 
digt e tt intresse av resurserna i Norrland, främst in
rik tat på pälsverk och skinn. Under tidig m edeltid 
utkrävde den norske kungen skatt av samerna. I 
skatteboken för Sverige 1413 omtalas skinnskatten 
i Norrland. Under medeltiden utarrenderades skat
tein täkterna till birkarlarna och under 1500-talet 
drev statliga fogdar in »lappskatten», som utgick i 
pälsverk eller fisk.

Vid 1500-talets m itt drogs Sverige in i en in ter
nationell skinnrush och skinnhandeln växte. Sta
ten, köpm än, fogdar och birkarlar u tnyttjade hög
konjunkturen och konkurrerade om skinntillgång
en, där birkarlarna hade handelsprivilegier sedan 
medeltiden. Under denna tid  fanns handelsvägar 
över Kölen till atlantkusten, bl a längs Umeälven. 
K ontakterna med norska kusten fanns tidigare in
nan handelshuset Meyer på 1800-talet etablerade 
sig i Mo i Rana.

Skinnhandeln avtog och den svenska skinnexpor
ten minskade i slutet av 1500-talet. Lågkonjunktu

5 k m
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ren bredde u t sig i Norrland och birkarleväsendet 
avvecklades. I början av 1600-talet lade den svenska 
kronan om skatten. Från a tt ha tagits u t i skinn in
riktades den nu på torrfisk och renar. D etta drabba
de samerna hårt, eftersom  torrfisk och renar direkt 
ingick i hushållet i m otsats till pälsverken. Lund
mark menar i sin avhandling om rennomadismens 
framväxt a tt  man här kan spåra en orsak till dess 
utveckling. Han har analyserat skatteräkenskaper i 
Lule lappmark och visat a tt rennom adism en drevs 
fram genom svenska statens ingrepp i samernas eko
nomi. I slutet av 1600-talet propagerade staten för 
a tt  lappmarken borde koloniseras och 1741 slog sig 
den förste nybyggaren ned i kom munen vid Stor- 
umans strand. Det dröjde dock ända till 1824 innan 
det första nybygget insynades i Tärnaom rådet.

Resultatet av inventeringen sommaren 1982 
Under maj och juni 1982 inventerades inom Stor- 
uman kom m un bl a e tt område från Ankarsund i 
sydost till sjön Gardiken i nordväst. Stränderna 
undersöktes vid lågvatten innan magasinen fyllts.
På de eroderade stränderna run t Storum an och 
Gardiken registrerades utom  stenåldersboplatser 
även e tt stort antal härdar, en kokgrop sam t en 
jordugn. Intill härdarna ytplockades e tt  antal järn
föremål. Dessutom upptäcktes en fångstgrop vid 
Kirjesån. R unt Umnässjön som ligger mellan Stor
um an och Gardiken lokaliserades endast stenålders- 
lämningar.

Stränderna och fornlämningarna är mer eller 
mindre eroderade beroende på läge och terrängbe
skaffenhet. M oränhöjder som är mer u tsa tta  än läg

Så här kan en b o p la ts se ut i eroderade sjöar. B oplatsen  ligger på den låga höjden i b ildens m itt. Här tillvaratogs en p ilsp ets, 
järnfragm ent o ch  sm idesslagg in till flera härdar.



re liggande områden eroderar kraftigare. Där är 
fornlämningarna fram eroderade, d v s  inget eller en
dast delar av den gamla m arkytan och eventuellt in
nehåll är kvar. Av härdarna återstår endast stenarna 
som ger en uppfattning om konstruktionen. Kol 
och övrigt som blev kvar när de användes, har nu 
eroderat bort.

På långsluttande stränder och i svackor mellan 
höjderna är härdarna mer intakta och ofta över
slammade av fina jordarter som lösgjorts i samband 
med erosionen. De strandavsnitt som rensats från 
stubbar och rö tter eroderar snabbare, eftersom  där 
inte finns något som binder jordm assorna. Här åter
står inte m ycket av fornlämningens ursprungliga 
konstruktion.

Fornlämningar som ligger ovan högsta dämnings- 
gränsen är opåverkade, men de befinner sig ofta 
direkt i strandkanten och eroderar u t eller riskerar 
a tt göra det. Så är fallet med jordugnen och kok
gropen som ligger i Ankarsundsavan. Järnfynden 
hittades i samband med en eller flera härdar, i e tt 
fall låg dessa pä en stenåldersboplats.

Härdar
Sammanlagt lokaliserades 119 härdar fördelade på 
41 lokaler, dessutom fanns 12 koncentrationer av 
sten som bränts i samband med eld. Dessa kon-

D elvis fram eroderad härd. D et gam la m arksk ik tet är delvis 
borteroderat.
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I denna och några andra av häftets artiklar fö 
rekom m er begreppet »lokal». D etta betecknar 
i regel e tt mindre område där det finns vissa 
anläggningar eller andra spår efter forntida 
verksamhet.

centrationer har inte någon egentlig form men kan 
antas vara uteroderade härdar.

Härdarna koncentrerar sig till två områden. Tre 
fjärdedelar av dem ligger vid Gardikens norra del 
och de resterande runt Ankarsund och upp m ot 
Slussfors. Konstruktionerna varierar mellan ovala, 
runda och rektangulära, med eller utan kantstenar. 
Dessutom finns enstaka härdar som består av en
dast skifferplattor. Genom a tt jäm föra med härdar
na som daterats (sid 69), kan de ovala och runda 
— som tillsammans utgör drygt fyra fem tedelar av 
det totala  antalet — närmast hänföras till historisk 
tid. De ovala finns representerade på 1100-talet, 
frän 1500-talet till 1700-talet och de runda på 
1100-talet och 1500-1600-talen. De rektangulära 
härdarna har samtliga kantstenar och påminner till 
formen om nr 12 eller (se sid 69). Dessa är datera
de till järnålder.

På de lokaler där det finns flera härdar, uppträ
der runda och rektangulära tillsammans med ovala.

U teroderad härd, där kol o ch  d et gam la m arksk ik tet fö r 
svunnit och  härdstenarna eroderats ut.



D etta skulle kunna tolkas som a tt härdarna haft 
olika användning i olika bostadstyper eller a tt de 
förekom m it i olika säsongsvisa bosättningar. Det är 
dock ännu för tidigt a tt dra några slutsatser om hur 
härdarna använts.

Fynd
En yxa, en pilspets och fragment som troligen här
rör från ytterligare pilspetsar låg ytligt på en bo
plats av stenålderskaraktär med härd. Boplatsen, 
som ligger på en moränhöjd vid Stensjöåns utlopp i 
Gardiken, är helt fram eroderad. Inget av det ur
sprungliga m arkskiktet finns kvar. Yxan, en s k 
fyrflikig, tillhör en relativt vanlig yxtyp från N orr
lands inland som dateras till vikingatid och tidig 
medeltid. En yxa av den här typen har tillsammans 
med en pilspets tidigare tillvaratagits i Slussfors.
De norrländska pilspetsarna är av olika form ; den 
som tillvaratogs vid sommarens inventering bör da
teras till samma tid som yxan. Pilspetsfragmenten 
hör troligen samman med yxan och pilspetsen. 
Längre m ot väster, vid Lillsvartvattnets tidigare u t
lopp i Gardiken, registrerades en boplats med sex 
härdar. Den är bättre bevarad än den förra med 
gammal torv kvar. Intill härdarna låg en pilspets, 
flera fragmentariska järnbitar och e tt slaggstycke. 
Slaggen är s k smidesslagg, d v s  rester efter smides
processen.

På sträckan från Ankarsund till Slussfors har tre 
lokaler med härdar och fynd påträffats. Två av des
sa ligger run t Harrikviken. Där ytplockades en får
sax och en pilspets. Vid Umeälvens inlopp i Stor- 
um an finns två härdar på den östra stranden. Direkt 
intill den ena härden låg en sländtrissa av sten.

Sländtrissan i sten  som  
y tp lo ck a d es in till en  
härd vid S lussfors. 
N aturlig storlek .

Den fyrflik iga y x a n , daterad till v ik ingatid—tid ig  m edeltid . 
D en är in te  konserverad när fo to t  togs.

P ilspetsen  o c h  fårsaxen  so m  y tp lo ck a d es i H arrikviken.
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P ilspetsen  som  låg in till yx a n  vid S tensjöåns u tlo p p  i G ardi
ken.

P ilsp etsen  som  låg tillsam m ans m ed järnfragm ent o c h  sm i
desslagg vid sex  härdar.



Pilspetsar och fårsaxar av den här typen finns 
från vikingatid och fram åt. Saxar har utom  till får
klippning använts som saxar används i dag, t  ex till 
hårklippning och tillklippning av tyger. Den runda 
sländtrissan är något konform ad och har cirkelrun
da inristningar på ovansidan. Sländtrissor används 
som tyngd på sländan. De används under förhisto
risk tid  och fram till dess a tt spinnrocken tas i bruk, 
i vissa sammanhang också senare.

Härdarna och fynden från sommarens invente
ring passar in i den tidigare erhållna bilden av kom 
munen under järnålder, medeltid och nyare tid.

Härdarna kan dateras från järnålder och fram till 
nyare tid. De som dateras till nyare tid  är troligen 
rester efter samiska bosättningar. Den lokala tradi
tionen berättar a tt samerna i senare tid vid sina år
liga flyttningar uppehållit sig i de två områdena dit 
härdarna koncentreras.

Det är mer osäkert a tt sätta in de äldre härdarna 
i något sammanhang, eftersom fynden och fornläm- 
ningarna har annorlunda karaktär under järnålder 
och tidig medeltid.

Av fynden hör yxan och två av pilspetsarna med 
största sannolikhet hemma i vikingatid och tidig 
medeltid. Saxar och sländtrissor har som redskap 
använts under lång tid . De som hittades i somras 
visar inga tidstypiska drag, och därför kan sländtris
san från Slussfors och saxen från Harrikviken inte 
tidsplaceras lika klart som övriga fynd. De kan även 
ha använts in i nyare tid.

Smidesslaggen visar a tt man troligen har sm itt i 
om rådet run t Gardiken. Man kunde bearbeta järnet

Kronologisk indelning
Järnålder: 400 f Kr — 1050 e Kr.

Vikingatiden infaller i slutet av järnåldern, 
8 0 0 -1 0 5 0  e Kr.

Medeltid: 1050—1500-talet.
Nyare tid: 1500-talet—1700-talet.

så a tt det blev smidbart och därefter tillverka verk
tyg. Det går inte i dag a tt närmare datera boplatsen 
där slaggen fanns.

Fynden finns nu i Skellefteå museum för konserve
ring. De kom m er sedan a tt förvaras i m useet i 
Umeå. Några av boplatserna kom mer a tt undersö
kas närmare. De som utsätts för erosion riskerar a tt 
helt utspolas innan de dokum enterats.

Inom om rådet finns flera fångstgropsystem till
gängliga för besökare. De ligger vid Kirjesåns och 
runt Gardsjöbäckens utlopp i Storuman.

Invid Kirjesån finns e tt 570 m lång fångstgrop
system med sammanlagt 12 gropar. De ligger upp
ströms sågen mellan vägen och ån.

I om rådet run t Gardsjöbäckens u tlopp vid An- 
karsundsavan finns fyra fångstgropsystem samt fle
ra ensamliggande fångstgropar. På näset mellan 
Kvarnviken och bäckens utlopp ligger sex fångst
gropar rakt över näset. Y tterst på näset finns dess
utom  en boplats med två härdar intill ytterligare 
två fångstgropar.

Här finns mer a tt läsa:
K A N D E R S SO N  1 9 7 9 . F öre Blå V ägen.

L HOLM  1 9 8 3 . R ap port över fornm innesinventerin g  
av om rådena runt N V  delen  av sjön Storum an , Um - 
nässjön, G ardiken, H olm träsket sam t S ten träsk et, 
S tensele  o ch  Tärna so ck en , Lappland.

L L U N D M A R K  1 9 8 2 . U ppb örd , utarm ning, u tv eck 
ling. D et sam iska fångstsam hällets övergång till ren- 
nom ad ism  i L ule lappm ark.

J N O R R M A N  1 9 6 9 . Gravarna vid A b elv a ttn et. N o rd 
svensk F orn tid .

I SE R N IN G  1 9 6 0 . Övre N orrlands järnålder.

B ST E C K Z E N  1 9 6 4 . Birkarlar o ch  lappar.

I Z A C K R ISSO N  1 9 7 6 . Lapps and Scandinavians. 
Early Norrland 1 0 .

G W ESTIN 1 9 6 2 . ö v re  N orrlands historia, del 1.
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Samiskt, nordiskt, europeiskt
Kring fyndet från Mörtträsket

Inger Zachrisson

Sommaren 1963 var familjen Abrahamsson i Medel
ås, tre mil nordväst om Lycksele, en dag ute och ba
dade i den närbelägna sjön M örtträsket. E tt stycke 
u t i vattnet klev sonen Bengt Olov på något hårt. 
Han lyfte upp foten — på stortån hängde en guld
glänsande armring! Flera fynd av metall gjordes på 
sandbottnen.

Det var upptakten till a tt en arkeologisk under
sökning 1973 utfördes på platsen (se VÄSTERBOT 
TEN 1973). I den deltog utom  jag själv och 
Bengt Åke Jonasson från Västerbottens museum, 
två av upptäckarna, Sture Karlsson och Ann-Marie 
Abrahamsson. Vi fann närmare 250 m etallföremål

på bottnen. Museet gjorde en efterkontroll med 
m etalldetektor 1980, varvid ytterligare sex föremål 
togs upp ur vattnet.

Föremålen finns numera på V ästerbottens m u
seum, där e tt urval är utställt i basutställningen.

Föremålen
Fyndet består av 259 m etallföremål, varav en del 
är hela, andra fragment. 16 föremål är av silver, 17 
av brons, mässing el dyl och 220 av tenn (i regel le- 
gerat med bly). De kan delas upp i tre större grup
per beroende på till verkningsområde.

Från Östeuropa
De flesta östliga im portförem ålen torde ha nått 
norra Sverige från Ladogaområdet via det inre av 
Finland. De är svåra a tt  datera exakt. De flesta 
tycks vara från 1100-1200-talet, kanske något är 
från 1000- och 1300-talet.

Två öpp na ring
spännen av sil

ver från 1 1 0 0 -  
ta let, fö r 
m odligen  
tillverkade i 

F in land  (det 
vänstra) och  

R yssland  (det 
högra). D e har

haft rörlig nål — de förjock ad e ändarna har gjort a tt nålen  
inte halkar av. R ingspännen  ty ck s  ha varit m y ck e t o m ty ck ta  
av sam ern a: m ånga sådana är fun na i de sam iska m eta lld ep å
erna i Nordsverige o c h  i sam iska gravar i N ordnorge. Grav
fy n d  visar a tt de av sam erna ku nd e bäras t ex  vid bä ltet.

ä Ö versta delen  av e tt  rysk t-b ysantin sk t hängkors 
av brons, m ed en evangelistb ild  i rund eln , från 
1 1 0 0 —1 2 0 0 -ta l. ö s te r u t  bars sådana kors o m  h a l
sen  som  am uletter . Många tillverkades i K iev strax  
före år 1 2 4 0  in för m ongolern as h o t. D e a n fö ll o ch  
förhärjade d etta  år staden .

D et första  som  h ittad es vid M örtträsket: en ö stb a ltisk  arm 
bygel av m ässing m ed båda ändarna u tform ade so m  stilisera
de djurhuvuden. Sådana arm byglar bars i Ö stbaltiku m  av så
väl m än som  kvinnor under 1 0 0 0 —1 2 0 0 -ta len . D enn a är fö r 
m odligen  från 1 2 0 0 -ta le t .

En kedjehållare. En m ängd varian
ter fin n s av sådana här finsk  - 
ugriska kv in n osm yck en  av 
brons, från vilka klirrande k ed 
jor hängde. Hästar (o ch  fåglar) 
dyrkades o c h  avbildades gär
na. V id B odforsen  vid Lule  
älv är en likadan kedjehålla 
re fu n n en . De är från 1 1 0 0 -  
1 3 0 0 -ta le t . Andra finsk  - 
ugriska »djur»-hängen har på
träffats i de övriga sam iska m e
talldepåerna, o ch  i sam iska gruvor i N ordnorge.
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Från Nordeuropa
Det mesta av den »nordeuropeiska» im porten är till
verkat i Tyskland och södra Skandinavien, och to r
de ha nå tt samiskt område via den norska kusten. 
Det äldsta förem ålet är från 1000-talets m itt, det 
yngsta från 1300-talets första hälft eller m itt.

Två fragm ent av silverm ynt h ittade  
några m eter från varandra under vatt
net. E xperterna på M y n tk a b in ette t i 
S to ck h o lm  kunde se att de har pass
ning, o ch  alltså  är från e tt o ch  sam 
ma m yn t: e tt ty sk t b isk o p sm y n t, 
präglat för  b iskop  Burkhard von  
H o lte  1 0 9 8 -1 1 1 8  i M iinster. D et är 
första  gången e tt sådant m y n t p å 
träffats i Sverige! Många andra 
m ynt från N ordvästeuropa, fram för  
allt från 1 0 0 0 -ta le t , fin n s därem ot i 
de andra sam iska m etalldepåerna.

E tt av m ånga ringspännen av ten n  från  
1 2 0 0 -1 3 0 0 -ta let. Sådan m ed e ltid en s en k 
lare vardagsvara spreds inte m inst genom  
Hansan (e tt  nordeuropeiskt sta d sfö r
bund m ed centrum  i T ysk land , som  
sträckte sig från England i väster till N o v 
gorod i öster, o ch  till Bergen i norr).

D et här skulle  kunna vara ena hä lften  av 
e tt ty p isk t sam iskt silverspänne från n y 
are tid  — från en silverkrage t ex . M en det 
är från M örtträsket och  1 3 0 0 -ta le t , säker
ligen  tillverkat i någon av N ordeuropas  
städer. Sådana häk tespän nen  m ed två d e 
lar, hyska o c h  hake, som  syd d es fast, t ill
hör fram för allt kvinnodräkten  o ch  det 
m ode m ed åtsittande kläder, som  växte  
fram  under m ed eltid en . L iknande fin n s i 
en stor gotländsk silverskatt, förm od ligen  
nedlagd 1 3 6 1  i sam band m ed Valdem ar  
A tterdags brandskattning av V isby.

Lokal produktion — samisk?
De här föremålen kan endast dateras genom fynd
om ständigheterna. De är alla av tenn.

29 hela o ch  några fragm entariska s k 
y xform iga  hängen av ten n  ingår i fy n 
det från M örtträsket. De är ornerade  
på en sida o c h  fin n s i en m ängd vari
anter, o fta  i serier. Sådana hängen f ö 
rekom m er endast i de sam iska m eta ll
depåerna, o ch  är troligen  gjorda efter  
ryska hängen av brons. L iknande en k 
la b leck  av koppar hängde sam erna på 
scham antrum m or som  bevarats till vår 
tid.

E tt ringspänne av brons, m ed t y 
pisk 1 2 0 0 -ta lsorn am en tik , en  
akantusranka. Sp änn et har fästs  
m ed en  nål tvärs över. Mindre 
ringspännen användes av både  
m än o c h  kvinnor för  att fästa  
ih op  sprundet i halsen på skjortan  
eller särken. Sp än n etyp en  har levat 
kvar bland sam erna i söljan, som  i 
sen tid användes för  a tt hålla ihop  
sidenschalen .

In fattn ing  av silver till e tt  runt spän
ne, vars m ittparti saknas. D en är tro  
ligen från 1 1 0 0 -ta le t . Sådana spän
nen  bars på kvin nodräkten  i norra 
E uropa på 1 0 0 0 -1 1 0 0 -ta len , parvis, 
förenade m ed en lång kedja. Därför  
finns det både nå lfäste  o ch  ögla på 
baksidan. D e hade vanligen en fö r 
höjd m ittp la tta  av silverbleck m ed  
ett ingraverat växt- eller djurm otiv. 
Andra sådana spännen ingår i Grå- 
träsk fyn det o ch  i silverskatter vid 
norska ku sten .
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Om kring fe m to n  runda hängen  
tillhör fy n d et. De är av ten n , 
ornerade m ed dubbla diagonal- 
ställda kors (kryss). Sådana är 
likaså funna endast i de sam is
ka m etalldepåerna, o ch  ock så  
de är serietillverkade o c h  ensi
digt ornerade. De vill antagli
gen efterb ild a  n ordvästeu rop e
iska 1 0 0 0 -ta llsm y n t, av en  typ  
vanlig just i depåerna, o c h  v il
ka de kan ha ersatt.

Spiraler av dragen tenntråd , fem  av 
olik a  d im ension er. Sådana finns lik a
så endast i de sam iska m eta lldepåer
na. D e är säkerligen tillverkade m ed  
östliga  bronsspiraler som  föreb ild , 
o c h  representerar antagligen e tt  fö r 
stad ium  till de finare tenntrådar som  
sam erna är kända för  a tt ha tillverkat 
så långt tillbaka m an vet.

F em  dubb elkon iska  pärlor 
av ten n  m ed streckornering  
(tre av dessa syn s på b ilden)  
o ch  fem  enkelkon iska . M ot
svarigheter finns enbart i 
andra sam iska m etalldepåer.

I:

Tre av det trettio ta l korsform iga tennhängen  so m  är fun na i 
M örtträsket. De till vänster har tyd liga  »gjutskägg», det till 
höger har gjuthuvudet kvar. H ängöglan är in te  genom borrad  
på det i m itten . K orsen är gjorda efter  liknande korsform iga  
hängen av brons från R yssland . Om de för sam erna sy m b o li
serade kr istendom en  är osäk ert. D e två korstyp erna till väns
ter har levat kvar i sam isk ornam entik .

F ingerring, tillverkad av e tt  ten n b an d , ornerat 
på ena sidan m ed e tt  bandflätningsliknande  
m önster o c h  därpå o m b ö jt till ringform . 
R ingen  är i m o tiv , stil o c h  utförand e så lik 
tennhängena ovan , a tt den bör ha sam band  
m ed dem .

Bakgrund
På samiskt område finns många äldre offerplatser 
med ben och horn, rester av djuroffer (fram för allt 
ren). På e tt tiotal av dem i svenska Lappland (samt 
1 km därifrån in på norskt område) har också på
träffats metallföremål från ca 1000—1350, d v s  
yngre vikingatid och äldre m edeltid: smycken, p ryd
nader och m ynt, alla med hål för upphängning, och 
av samma slag som tingen i M örtträsket, samt pil
spetsar. De brukar kallas de lapska offerplatsfyn
den. Till dem har också räknats det stora Gråträsk- 
fyndet från N orrbotten, nära lappmarksgränsen, 
som inte är en offerplats men innehåller samma 
slags föremål. Jag föredrar därför a tt kalla dem alla 
för samiska metalldepåer.

Samerna var under denna tid  norra Sveriges hu 
vudsakliga invånare. De levde fram för allt av jak t

och fiske, och kan ha haft e tt mindre antal tam a re
nar. Källorna vittnar om den stora betydelse som 
pälsdjursjakten hade. Ända från 800-talet och hela 
tiden fram till 1300-talet finns skrivna källor som 
talar om dem i samband med handel och skatteupp- 
börd från norsk sida. Det finns många belägg för de 
nordnorska hövdingarnas intresse, t  ex i Egils saga 
där »finnfärder», »finnskatten» och »köpstämma 
med finnarna» nämns flera gånger — finn  var det 
nordiska ordet för same. Hövdingarnas roll övertogs 
av norske kungens syssloman: till hans uppgifter 
hörde »finnfärder» för kungen. I Kung Sverres saga 
sägs om sysslomannen Torgils: »Han hade också 
finnfärden och drog till fjälls om vintern för a tt 
handla med finnarna och ta  in skatt.»

År 1328 nämns samerna för första gången i en 
bevarad skriftlig källa från Sverige, den s k Tälje
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stadga. Det är en överenskommelse, nedtecknad på 
latin, mellan nybyggarna (»hälsingarna») i norra 
Sverige å ena sidan, birkarlarna å den andra, där det 
också sägs a tt »ingen bör hindra de kringströvande 
skogsmänniskorna, allmänt kallade lappar, i deras 
jakt», eller birkarlarna på sina handelsfärder till 
dem. Birkarlarna, storbönder bosatta vid botten- 
vikskusten, hade av svenska kronan fått ensam be
skattningsrätt på samerna.

Tolkningen
Fyndet från M örtträsket gör e tt enhetligt intryck. 
Många av föremålen uppträder i serier med identisk 
ornam entik, vilket bör innebära a tt  de gjutits i sam
ma form . Alla de olika tennförem ålen har e tt lik
artat, gott bevaringstillstånd. Det talar för a tt de 
tillsammans ham nat i vattnet, och inte har legat på 
land någon längre tid . Man kan jäm föra med tenn
föremål i Gråträskfyndet och på offerplatsen Unna 
Saiva i N orrbottens län: de från det förra har legat i 
vatten och är lika välbevarade som M örtträskets, de 
från den senare framgrävdes ur jorden och är i m yc
ket dåligt skick.

Har föremålen i M örtträsket tappats ute på öp
pet vatten, vid färd på sjöns is eller vatten? Knap
past — det är enligt umegeografen Eilert Hörnberg 
otänkbart a tt föremålen skulle ha ham nat ute i sjön 
och sedan med tiden förts inåt land. Sjöns botten  
är dyig längre u t, och ingen vågverkan finns där. 
Däremot är strandbrinken av den art som eroderar: 
föremålen torde alltså ha legat på eller i strandkan
ten och så småningom följt med när den y ttersta  
strandkanten dragits u t i vattnet. Föremålen låg 
också i och ovanpå e tt tu n t sandskikt, som nu täc
ker bottnens rödmossa. Sanden bör ha kom m it från 
brinken.

Vad är det då för slags fynd? Inga horn eller ben, 
inte heller några pilspetsar har påträffats, varken på 
land eller utslängda eller utspolade i vattnet. Plat
sen liknar därmed inte alls de samtida offerplatser
na med m etallfynd. Den har heller inga andra y ttre  
kännetecken på a tt ha varit en sådan, såsom stenar, 
seitar eller namn som innefattar ordet Saivo (helig).

Någon skatt är det inte heller — föremålen är in
te så dyrbara eller alls av den karaktären a tt  de skul
le kunna kallas så. Man kan jäm föra med de rika

silverskatter som påträffats på samiskt område i 
norra Norge och Finland.

Rör det sig inte om e tt verkstadsfynd? Nej, inga 
gjutformar, tydliga avfallsrester från tillverkning 
e dyl har påträffats.

De flesta av de lokala tennförem ålen från M ört
träsket var tydligt ny gjorda då de »lades ner». De 
bör därför tillhöra de yngsta tingen i fyndet och 
vara från 1300-talet. Åtskilliga av hängena är inte 
avputsade. Gjutskäggen är kvar på somliga, två har 
sina gjuthuvuden kvar. Andra har felaktigheter som 
inte gjorts iordning. De är m ycket olika till karak
tären: några är ganska enkla arbeten, m edan t  ex de 
yxformiga hängena är säkert och drivet utförda. 
Vissa av de korsformiga hängena står m ycket nära 
de östliga förlagorna, andra saknar paralleller och 
bör representera lokala typer. Det är svårt a tt tänka 
sig a tt en och samma person skulle ha gjutit alla 
hängena. Flera »tenngjutare» kan stå bakom  dem.

Fyndet är därför antagligen e tt handelslager ägt 
av en handelsman. Man kan tänka sig a tt han själv 
skulle göra iordning hängena efter hand. Tenn/bly 
är så m jukt a tt det går lätt a tt ta  bort gjutskägg, 
gjuthuvuden o s v  med en kniv. Kanske var han själv 
också hantverkare och hade gjutit vissa av hängena, 
och var van vid sådant arbete.

Om han avsiktligt lagt ner föremålen i strandkan
ten eller tappat dem, vet vi ej. I vilket fall som 
helst är det troligast a tt de då låg samlade i något, 
t  ex en påse av läder eller en ask av näver eller trä. 
E tt litet trästycke med en järnnit ingår i fyndet.
Det är dock alltför litet för a tt man skall kunna sä
ga vad för slags föremål det tillhört.

Fyndet från M örtträsket omspänner en så lång 
tidrym d som ca 300 år. Allt u tom  e tt tio tal äldre 
silverföremål skulle kunna vara från tiden ca 
1250-1350 — det är väl det aktuella handelslagret. 
Varför bar handelsmannen med sig de äldre silver
föremålen och varifrån hade han få tt dem?

Vilka kan ha tillverkat de lokala föremålen? Så 
länge inte motsvarigheter till de gjutna tennhängena 
har påträffats u tanför svenska Lappland samt dess 
gränstrakter (Gråträskfyndet), måste man kunna 
anta a tt de förfärdigats inom detta  område. Samer
na var huvudbefolkningen där under den aktuella 
tiden. Kan de vara samiska arbeten?

Hängena har gjutits i tvådelade form ar. Ornamen-
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tiken med sina uppstående lister tyder på a tt m önst
ret skurits ner i en övre formhalva av e tt relativt 
m jukt material, som horn eller ben. Det är e tt idea
liskt material för gjutning av smärre tenn/b lyföre
mål. M etoden är belagd åtm instone to m  vikingatid 
i Hedeby i Schleswig. Den tycks i och med m edelti
den i regel ha ersatts av gjutning i stenform ar. I så
dana tycks de im porterade ringspännena av tenn/ 
bly från M örtträsket genomgående vara gjutna.

Samerna var därem ot kända för a tt använda 
horn/benform ar för gjutning av smärre tennföre
mål redan i 1600-talets beskrivningar. Från medel
tid är en eventuell gjutform  av ben från en samisk 
boplats vid Norrvik vid Ume älv, 13 km norr om 
M örtträsket.

Metallanalyser har u tförts på e tt fem tiotal före
mål från M örtträsk, fram för allt på sådana av tenn- 
legeringar. De lokala föremålen (se bilderna) består 
alla av tenn med m ycket litet bly (i medeltal 1-6%). 
De fyra im porterade tennförem ål som har analyse
rats har i stället genomgående m ycket höga blyhal
ter (i medeltal 30% bly). Skriftliga källor från tiden 
visar a tt det i norra Tyskland var så vanligt a tt dry
ga u t tennet med stora mängder bly a tt särskilda 
förbud därem ot fick utfärdas. Analyser av några av 
de få östliga tennförem ålen från de samiska m etall
depåerna (Unna Saiva) visar på legeringar bestående 
av tenn med en liten tillsats (t ex 50%) koppar. Fö
remålen är ofta av samma typer som andra av brons
— kanske brist på koppar är orsaken till dessa för 
oss ovanliga legeringar. Österut är det inte heller 
sällsynt med koppar legerad med upp till 30% tenn, 
s k vitbrons.

Vidare finns en västnordisk skriven källa från 
1300-talet som berättar om hur några samer fick 
tenn (och smör) som lön in natura av en norsk stor
man. Vad skulle de använda detta  tenn till om de 
inte själva skulle tillverka något av det.

Tennet bör ha nått samiskt område från N ord
europa, kanske fram för allt från England, som var 
känt för sitt rena tenn, via norska kusten.

De gjutna tennhängena har en egen stil. Motiv 
och förlagor till hängetyperna är häm tade såväl ös- 
terifrån — ryska yxformiga och korsformiga hängen
— som västerifrån — västeuropeiska m ynt bör ha 
varit förebilder för de runda hängena, som också i 
tid  avlöser dem i de samiska metalldepåerna. M önst

ren bygger fram för allt på yttäckande kors- och 
kryssmotiv, och påm inner m ycket om den orna- 
m entik, ofta med bandflätningsvarianter, som re
dan från yngre vikingatid—äldre medeltid utm ärker 
samiska föremål funna i norra Sverige, som skidor 
och smärre ben- och hornförem ål.

Allt detta  talar alltså för a tt samer skulle kunna 
ha tillverkat de gjutna tennhängena, pärlorna och 
ringen av tenn (se bildtexter) från M örtträsket, lik
som de skulle kunna ha dragit tenntråden till tenn
spiralerna. Man får dock inte helt utesluta möjlig
heten a tt de beställt sådana tennförem ål hos han t
verkare hos den fasta befolkningen vid kusterna, på 
samma sätt som senare skedde med silverföremål.

För vem eller vilka var då föremålen från M ört
träsket avsedda, och till vad? Liknande fynd finns 
endast från Gråträsk och tio talet samiska offerplat
ser. Föremålen från M örtträsket bör därför ha varit 
ämnade a tt avyttras till samer, åtm instone tenn
hängena för a tt nyttjas som offergåvor, om edelbart 
eller efter en tids speciell, rituell användning.

M örtträsket ingick förr i en samisk vinterled från 
Haukträsk i nordväst och m ot Ruträsket i sydost 
parallellt med Umeälven för a tt undvika dess forsar. 
Var handelsm annen på väg nerför eller uppför älven 
med sina varor?

Här finns mer a tt läsa:
PH FJE L L ST R Ö M  L apskt silver. Studier över en  f ö 

rem ålsgrupp o ch  dess ställn ing in om  lapskt ku ltu r
liv. 1 . T ex td e l 2. F örem ålskata log . S th lm  1 9 6 2 .

G H AL L ST R Ö M  Lapska offerp la tser . A rkeolog iska  
studier tillägnade H K H K ronprins G ustaf A d o lf . 
S th lm  1 9 3 2 .

E M A N K E R  Lapparnas heliga stä llen . (A cta  Lappo- 
nica 1 3 .)  S th lm  1 9 5 7 . '

I SE R N IN G  Lapska o fferp la tsfy n d  från järnålder 
o c h  m edeltid  i de svenska lappm arkerna. (A cta  
L apponica 1 1 .)  S th lm  1 9 5 6 .

I SE R N IN G  O fferplatser, bop latser eller handelsde- 
påer? N O R R B O T T E N  1 9 7 0 .

I Z A C H R ISSO N  Skatter under vatten . V Ä S T E R 
B O TTEN  1 9 7 3 .

I Z A C H R ISSO N  De sam iska m etalldepåerna i ljuset av 
M örtträsk fyn det. (M anus; beräkn u tk o m m a  1 9 8 3 .)
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Trolltrumman från Bärtejaure
Kjell Löfgren

T rolltrum m an sedd underifrån. I urtagen har handtaget varit 
fästat.
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En sommardag 1981 är Klas Turesson från Ammar- 
näs ute och ror drag. Platsen är sjön Bärtejaure, ca 
8 km öster om Ammarnäs samhälle i Sorsele soc
ken. Efter fisketuren kan han i sin fångst räkna in 
e tt intressant bidrag till ammarnäsbygdens kultur
historia. Han hade i båten dragit upp e tt träföremål 
som skulle visa sig vara ramen till en samisk tro ll
trum m a. Turesson överlämnade kort därefter sitt 
fynd till byåldermannen i Ammarnäs, Hilmer 
Grundström.

Sommaren 1982 befann jag mig i Ammarnäs i 
samband med Riksantikvarieämbetets fornm innes
inventering för den ekonomiska kartan. Jag fick 
snart anledning a tt  besöka Hilmer Grundström  och 
han överlämnade då träförem ålet för vidare beford
ran till Västerbottens museum. Där konstaterades 
a tt det rörde sig om något så sällsynt som en samisk 
spå- eller trolltrum m a. Trumman är i dåligt skick, 
med endast själva ramen bevarad. Det är dock inte 
svårt a tt utifrån de bevarade delarna få en uppfatt
ning om dess ursprungliga utseende. Träramen är 
oval. Största längd är 38 cm och bredd 23 cm. Den 
är 7 cm hög.

En tid  senare besökte jag fyndplatsen tillsam
mans med Hilmer Grundström . Platsen är belägen i 
västra delen av sjön Bärtejaure, ca 15-20 m norr om 
en udde. Sjön är här bara en m eter djup, men b o tt
nen är relativt dyig och eventuella möjligheter a tt 
h itta  de resterande delarna av trum m an torde vara 
små.

Ammarnäs ligger vid foten av e tt av V ästerbot
tens mest betydande fjällmassiv, Ammarfjället. Ös
ter och norr om Ammarfjället ligger det mer lång- 
sluttande Björkfjället, och i dalgången mellan dessa



H ilm er G rundström  vid sjön Bärtejaure. T rolltrum m an to g s upp m ellan h o lm en  o ch  stranden .

bägge massiv rinner Vindelälven fram. På Björkfjäl
lets sydsluttning har Grans sameby sin flyttningsled 
Här har man också sina vår- och höstbetesland med 
viste i Jukkegaske. Sjön Bärtejaure ligger i det täta  
björkskogsområdet nedanför flyttningsleden och 
har varit en viktig fiskesjö under de perioder som 
granbyns renskötare har vistats här. Vid sjöns strän
der finns flera lämningar efter den samiska bosätt
ningen, med bl a e tt nu övergivet viste intill stran
den vid sjöns nordvästra del. E tt annat spår efter 
de m änniskor som en gång levt här är den sommar- 
grav som påträffades på en liten holme i sjön. Här 
har man tillfälligt begravt den döde i väntan på sista 
färden till kyrkogården i Ammarnäs.

Mest ingående har Ernst Manker behandlat de 
samiska trolltrum m orna i sitt m ycket om fattande 
arbete »Die Lappische Zaubertrom m el I-II», utgivet 
i Nordiska museets serie »Acta lapponica». Manker 
delar in de samiska trolltrum m orna i två huvudka
tegorier. En nordlig grupp av skåltrum m or och en 
sydlig grupp, som domineras av spåntrum m or. Ume- 
älven utgör en ungefärlig gräns mellan de bägge hu
vudtyperna. Manker talar dessutom om ringtrum 
mor och vinkelram trum mor, vilka kan sägas vara 
varianter på spån trum m an. U trym m et tillåter inte 
a tt jag går närmare in på dessa bägge typer.

Skåltrumman karaktäriseras av a tt den är skuren 
ur e tt enda trästycke och påm inner oftast till for-
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En trolltrum m a liknande fy n d et från Bärtejaure, m en i 
k o m p lett fo rm . D enna trum m a härstam m ar troligtvis från 
R ana-om rådet. D en ham nade i K öpenham n i början av 
1 7 0 0 -ta le t  o ch  finns nu på N a tion a lm u seet i K öpenh am n .

men om en skål med e tt handtag utskuret i botten. 
Spåntrum man är u tförd  som ramen till en svepask. 
E tt långt tu n t trästycke böjs ihop, varefter e tt löst 
handtag spänns fast inuti ramen. Trumm an från 
Bärtejaure förenar de bägge huvudelem enten i 
Mankers typer. Den är som skåltrum man skuren i 
e tt enda stycke, medan den till form en mest påm in
ner om spåntrum m an med en relativt tunn ram och 
e tt löst handtag som fogats till tvärs över botten. 
Eftersom  den kom mer från e tt område nära grän
sen mellan de bägge huvudtypernas spridningsom
råde, så faller den här påträffade trum m an också 
väl in i det m önster som Manker dragit upp, även 
om formen skiljer sig från flertalet tidigare kända 
trum m or. Trumman från Bärtejaure hör genom 
fyndom ständigheterna till de relativt få bevarade 
med helt säker proveniens, vilket givetvis stärker 
dess kulturhistoriska värde.

Manker nämner i sitt arbete tre kända trum m or 
från Granbyns område. Det gäller två spån- och en 
skåltrumma. Dessa har, liksom många av de i dag 
bevarade trum m orna, samlats in i samband med det 
ofta m ycket hårdhänta missionsarbete som påbörja
des i de svenska lappm arkerna vid 1600-talets slut.

Den samiska förkristna religionen var en utpräg
lad naturreligion med schamanistisk kultutövning 
och scham antrumm an har här, liksom hos flera 
andra grupper bland de cirkum polära folken, varit 
e tt viktigt redskap. Sin prim ära funktion har den 
haft vid utövandet av religionen, men den har hos 
samema även använts som e tt spådomsverktyg.

Den samiska trum m an består av en ram, över vil
ken spänts e tt membran av kalvskinn från ren. På 
undersidan finns e tt längsgående handtag och ofta 
är här fästade hängen i form  av smycken eller natu- 
ralier, såsom tänder och klor. Av de i lappm arken 
på 1600-talet verksamma missionärernas berättelser 
framgår a tt så gott som varje familjefar hade en 
trum m a a tt vända sig till i brydsamma situationer. 
Men bland dem som sökte svar i trolltrum m an 
visade sig några skickligare än andra och blev då be
traktade såsom nåider. När nåiden använde sin 
trum m a som spådomsredskap hade han en ham m a
re med vilken han slog på skinnet och fick av sla
gens vibrationer en löst liggande visare av renhorn 
eller kanske en liten ring a tt vandra över det bemå
lade skinnet. Visarens gång kunde då ge svar på de 
frågor man ställde.

Här finns mer a tt läsa:
E M A N K E R  Die L appische Z aubertrom m el I. S to c k 

holm  1 9 3 8 . (A cta  L app onica .)

E M A N K E R  Die L appische Z aubertrom m el II. S to c k 
h olm  1 9 5 0 . (A cta  L apponica.)

E M A N K E R  T rolltrum m a o ch  se ite . F ataburen 1 9 4 9 .

E M A N K E R  S am efo lk en s k o n st. H alm stad 1 9 7 1 .

A N N IK A  SA N D E R  m  fl Am m arnäs. K ulturhistorisk  
utredning 1 9 8 2 . (L änsstyrelsen  V ä sterb otten s län. 
M edd. 4 .)
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Snöan — ett fiskeskär från medeltid till nutid
Kjell Löfgren—Anna-Lena Olsson

Snöan är en liten ö som ligger 6 km från fastlandet, 
i y ttersta  havsbandet u tanför Hörnefors. Ön är 2 
km lång och 1 km bred och till sitt utseende m yc
ket typisk för detta  kustom råde. Den utgörs av två 
tämligen kraftiga, till större delen kala klapperstens 
ryggar, som går ihop i den norra delen och öppnar 
sig m ot söder. Där omger de e tt flackt och ganska 
sankt parti av ön, som är resterna av en nu uppgrun
dad vik. I det inre, låglänta partiet av ön finns en 
mycket tä t vegetation av lövträd och lövsly. På

sluttningarna m ot havet i öster och väster växer 
huvudsakligen tall, en och ljung.

På äldre kartor dyker ön upp för första gången 
år 1648, och benämns då Snödan. Snöd är e tt gam
malt ord för kal, och vi kan alltså redan härav sluta 
oss till a tt ön en gång har varit betydligt kargare än 
den är idag.

Den nuvarande stavningen Snöan används för 
första gången i skrift 1676, men även benämningar
na Dägerskjäret och Degerskjäret, d v s  Storskäret,

Snöan. L andhöjn ingen gör a tt skärgården ständigt är stadd i förändring. N ya  strandvallar har b ildats sedan to m tn in g en  på  
bilden  (nr 4 9 ) var i bruk. N ya  grynnor o ch  skär har brutit v a tten ytan . F o to  A nders H uggert, 1 9 7 7 .
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Snöan . L antm äterikarta för skattläggning över holm ar och  
skär utan för N orrbyn, N ordm alings so ck en , 1 8 2 1 . K opia  e f 
ter original på S tatens L antm äteriverk.

Av avgörande betydelse för kunskapen om ri
kets fornlämningsbestånd var e tt riksdagsbe
slut som togs 1937 och som innebar a tt alla 
synliga fornlämningar skulle prickas in på eko
nomisk karta över Sverige. Detta förutsatte en 
rikstäckande fornminnesinventering. 1938 be
viljades Riksantikvarieäm betet e tt första an
slag för detta  ändamål. En första omgång av 
arbetet, som om fattade hela riket med undan
tag av de nordligaste delarna samt fjällkedjan, 
avslutades 1977. Redan 1974 påbörjades dock 
en revidering, som under åren 1981-83 kom 
mer a tt täcka större delen av det västerbott
niska kustom rådet.

Föreliggande uppsats om Snöan har tillkom 
m it i samband med riksantikvarieäm betets re- 
videringsinventering sommaren 1981. Till 
grund för inventeringsresultatet ligger förutom  
förstagångsinventeringen 1959 naturligtvis 
också det material Västerbottens museum un
der årens lopp samlat rörande ön och dess kul
turlämningar.

Snöanskärgården är avsatt som naturreser
vat.

har förekom m it vid flera olika tillfällen. 1821 u t
kom mer en mer detaljerad karta i samband med 
den första lantm äteriförrättningen på Snöan. Ön 
ligger nu under Norrbyn i Nordmalings socken.
Byn överförs 1913 till det då nybildade Hörnefors 
pastorat. På 1821 års karta upptas nio fiskebodar i 
viken på öns södra del samt, strax öster härom , e tt 
bönehus. I beskrivningen till kartan anges större de
len av ön som skoglös mark med berg och kuller
sten samt, i de centrala delarna, en m indre areal 
lämplig som »åkerodlingsland» och »mulbetesmark». 
Beskrivningen fo rtsä tter: »Fiske idkas vid det flesta 
skär, —  i synnerhet strömming vid skäret Snöan 
fångas.»

Abraham Hiilphers säger i sin beskrivning över 
Ångermanland år 1780, under rubriken skeppsham- 
n a r: »Fiskelägen i denna skärgård nämnas Långro- 
udd, Klubben och Snöan, men utan kapell.»
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Figuren visar en kurva som  m otsvarar den  b e 
räknade landhöjningen i södra V ästerbotten  
e Kr. Av den framgår att den sam m anlagda  
landhöjningen sedan år 1 5 0 0  är ca 4 m eter  
o ch  sedan år 1 0 0 0  ca 8 ,5  m eter.

20

Snöan har stort kulturhistoriskt intresse och är 
tämligen unik, eftersom  flertalet av de fornläm- 
ningstyper som vanligen förknippas med norrländs
ka kustmiljöer här finns representerade på e tt och 
samma ställe. Vi kom mer här a tt göra en beskriv
ning av dessa olika lämningar och försöka förklara 
deras bakgrund. Men först några ord om landhöj
ningen, den viktigaste orsaken till landskapets för
ändring och e tt hjälpmedel för datering av kustens 
fornlämningar.

Snöans högsta punkt ligger idag 17,1 m ö  h. 
Landhöjningen är för närvarande 0,82m /100 år in
om det här om rådet av V ästerbotten. D etta är dock 
ingen konstant siffra, utan landhöjningsintensiteten 
ökar bakåt i tiden. Noel Broadbent anger i en land- 
höjningskurva för norra V ästerbotten a tt landhöj
ningen där för närvarande är 0,91 m / l 00 år. Om de 
av Broadbent angivna siffrorna korrigeras nedåt 
med 0,09 m, för a tt kunna tillämpas på Snöan, får

vi en kurva som framgår av diagrammet här ovan.
Då Snöan idag har en höjd över havet på 17,1 m 

som högst, kan vi av diagrammet utläsa a tt  denna 
äldsta del kan ha fram trätt över havsytan omkring 
år 200 e Kr.

Tomtningar
Av 1821 års karta framgår a tt e tt fiskeläge låg på 
öns södra del, men så m ycket mer upplysningar om 
mänsklig verksamhet ger oss inte kartm aterialet. 
Talrika fornlämningar visar dock a tt m änniskor vis
tats på ön långt innan detta  fiskeläge anlades. Spå
ren efter dem kan vi idag studera på en stor del av 
ön.

På fem olika platser påträffades e tt sto rt antal 
tom tningar; lämningar efter en m ycket enkel form 
av bebyggelse. Dessa tom tningar, belägna i öns klap- 
perstensfält, består vanligen av runda eller ovala

På det vindpinade k lap perstensfä ltet finner enebuskarna lä 
inom  tom tningarnas vallar. (L okal nr 4 9 .)  F o to  A nders  
H uggert 1 9 7 7 .
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T om tn ing  m ed eldstad  i m itten  (nr 4 9 ). F o to  A  H uggert, 
1 9 7 7 .

stenvallar, 1—2 m breda och 0,2—0,5 m höga, av 
0 ,2—0,6  m stora stenar, vilka omsluter en tämligen 
plan y ta av 2—3 m diam eter. Den totala diam etern 
överstiger sällan 6 m. I två fall finns en härd i an
läggningens centrala del. Tom tningarna saknar i re
gel ingångsöppning.

Denna i litteraturen föga uppmärksammade forn- 
lämningstyp finns med vissa avvikelser i utform ning
en utm ed så gott som hela vår kust, liksom även u t
med de norska och finska kusterna. De mer fram 
trädande lokalerna utm ed norrlandskusten återfinns 
på — utom  Snöan — Hornslandsudde i Hälsingland, 
Stora och Lilla Fjäderägg, Holmön, Grundskataräf- 
tan och Jungfruham n i Västerbotten samt Jävre i 
Hortlax och Stor-Rebben i Piteå. De båda sistnämn
da belägna i N orrbotten.

Vi ska nu återvända till Snöan och titta  närmare 
på hur de olika lokalerna grupperar sig på ön. Den 
största lokalen (nr 49) utgörs av cirka 50 tomtning- 
ar och finns inom en 650x100 m stor y ta  i nord- 
sydlig riktning, över öns högsta punkt ned till cirka 
8 m ö h i såväl norra som södra änden. Nivåerna
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har uppskattats med utgångspunkt från höjdkurvor- 
na till ekonomiska kartan. Avståndet mellan to m t
ningarna överstiger ingenstans 20 m eter, men en 
viss förtätning kan märkas i det högre partiet, me
dan de ligger något glesare i de lägre belägna delar
na. Den i storleksordning därnäst följande lokalen 
(nr 92) ligger på öns centrala del, på västra sidan av 
den nu uppgrundade vik som tidigare skurit djupt 
in i ön från söder. Här återfinner vi fem ton tom t- 
ningar, belägna från 4,1 m ö h upp till 6-7 m ö h. Av 
de återstående tre  lokalerna ligger två (nr 53 och 
86 ) på östsluttningen av den klapperstensrygg som 
går i nord-sydlig riktning på öns sydvästra del. De 
består vardera av fyra tom tningar på i sto rt sett 
samma nivå, 4-6 m ö h. Slutligen återfinns en ensam 
tom tning på öns norra spets, på ca 7-8 m ö h  (nr 88 ).

Om vi studerar dessa lokaler i förhållande till 
höjdkurvorna 5, 10 respektive 15 m ö h  (se kartan), 
kan vi tydligt se a tt den största lokalen (nr 49) näs
tan helt och hållet hamnar inom den »ö» som 10- 
metersnivån utgör. Denna del av Snöan hade höjt 
sig ur havet omkring år 900 e Kr och utgjorde en



T om tningarna på k lap perstensfä ltets kant ligger helt nära 
den m yr so m  förr var en skyddad ham nplats. (L okal nr 8 6 .)  
F o to  A nders H uggert 1 9 7 7 .

kal och vindpinad stenmal utan några skyddande 
vikar. När ytterligare knappt 500 år har förflu tit 
(5-meterskurvan) har ön få tt helt andra proportio 
ner och kan nu erbjuda e tt betydligt bättre  skydd 
för vädrets m akter. Det är intill denna kurva som 
lokalerna 92, 53 och 86 grupperar sig. Med ledning 
av höjdkurvorna kan vi här alltså säga hur gammal 
en företeelse maximalt kan vara. Men i e tt fall kan 
vi också sätta en undre tidsgräns.

Låt oss studera lokal nr 92 närmare. Dess övre 
gräns ligger på 6-7 m ö h och den kan alltså inte va
ra äldre än 700-800 år. Bottnen av den nu helt upp
grundade viken som utgjort den naturliga inseglings- 
vägen till hamnen ligger idag på 2,75 m ö h. Om vi 
därtill lägger e tt  m inimalt seglingsdjup på 0,5 m, 
får vi en nedre tidsgräns på knappt 400 år. De läm p
ligaste förutsättningarna för användningen av denna 
lokal inträffar alltså vid slutet av 1500-talet. Då har 
man e tt rimligt seglingsdjup in i viken, samtidigt 
som vattnet inte täcker de lägst belägna tom tning
arna eller den gistvall och labyrint som också finns 
inom lokalens lägre parti.

T eck en förk lar in g:

------------- höjdkurva 5 m
----------- höjdkurva 10  m
------------ höjdkurva 15  m

o labyrint
kom passros  

•  tom tn in g
H eldragen linje anger o m 
råde m ed m inst fem  forn- 
läm ningar.
S iffrorna anger Raä-nr (se 
sid 7 0 ).
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I detta  fall kan vi alltså med stor säkerhet säga 
a tt tom tningarna, då de varit i bruk, har legat ca 
1 m ö h. Därav följer givetvis inte a tt så måste ha 
varit fallet i fråga om den större lokalen (nr 49). 
Erfarenheten från andra öar visar a tt en ö bör ha en 
viss storlek innan den utnyttjas för denna form  av 
bebyggelse. Vi kan dock utgå från a tt lokalens u r
sprung är äldre och a tt den upphörde a tt användas 
ungefär när den förra (nr 92) anlades. U tsträckning
en och det stora antalet tom tningar inom lokal 49 
antyder också a tt den u tnyttjats under en tämligen 
lång tid. Om vi antar a tt flertalet tom tningar anla
des här när stranden gick strax utanför det område 
som begränsas av nr 92 och då ön alltså hade det 
utseende som 10-meterskurvan visar, skulle en da
tering till omkring 900 e Kr kunna ges. D etta är gi
vetvis endast e tt m ycket grovt antagande. Men vi 
kan konstatera a tt ön vid den tiden hade vuxit så 
pass, a tt den kunde lämna e tt rimligt skydd för 
dem som vistades där. Samtidigt ligger anläggningar
na fortfarande m ycket nära stranden som vi erfa
renhetsmässigt vet a tt de ursprungligen vanligen har 
gjort, och som de bevisligen gjorde i det föregående 
fallet (nr 92).

I vilket syfte har då dessa anläggningar tillkom 
mit? Johan Pettersson (1953) har på e tt belysande 
sätt visat hur motsvarande anläggningar i Bohusläns 
skärgård på flera håll har använts in i vårt sekel. 
Pettersson ger en m ycket ingående beskrivning av 
hur »stenhytter d v s  runda och ovala, ungefär alns- 
höga stenkretsar —  använts in på 1900-talet av fis
kare som tem porära bostäder under fiske». Det gäll
de i detta  fall landvadsfiske under våren av makrill. 
Varje år, vid ankom sten till platsen, reparerades 
stenhytterna genom a tt dess väggar och golv invän
digt tätades med tång. Som tak uppfördes en enkel 
träkonstruktion med hjälp av segel och åror. Här 
kunde sedan vadlaget på 7-8 man övernatta. Mat 
medfördes i tinor och man gjorde upp eld och 
kokade utanför stenhytten. H ytterna var inte nå
gons enskilda egendom utan kunde tas i bruk av 
vem som helst. Vad gäller dateringen av de bohus- 
ländska tom tningarna, så kan de i två fall (Kongs- 
backa och Skållehus) hänföras till 1500-talet ge
nom  fynd av m ynt och keramik. I e tt fall, Skålle
hus, blir dateringen 1200- och 1300-tal. M erparten 
av fynden är dock från 1500-, 1600- och 1700- 
talen.

Om vi från Bohuslän förfly ttar oss till den finska 
sidan av Kvarken, så beskriver G Ehnholm (1944) 
två typer av tom tningar. Den ena typen återfinns i 
Köklot vid Malbacken, 22 m ö h . »Hamnarna befin
ner sig helt nära e tt kärr. Stenkojorna här äro så
lunda minst tusen år gamla. De fyra stenkojor som 
författaren funnit på platsen äro byggda vid sidan 
av någon större jordfast sten. Grundplanen är halv- 
cirkelformig eller fyrkantig med en diam eter på 
6-8 m. Stenväggarna äro 50-70 cm höga. —  I lä 
för den jordfasta stenen har elden uppgjorts. På 
kojornas botten  ligger e tt en halv m eter tjock t kul
turlager, bestående av kolblandad aska inmängd 
med lämningar av djurben, sannolikt säl och fågel
ben. Stenkojorna äro större och mera omsorgsfullt 
uppförda än de kojor vilka senare skola behandlas 
i samband med strömmingsfiskelägena i utskären.»

De av Ehnholm omtalade tom tningarna i sam
band med strömmingsfiske ligger ute i havsbandet. 
Här finner vi flera exempel på tom tningar av sam
ma typ  som på Snöan. Ehnholm säger om dessa a tt 
de »... antagligen använts av 1500-talets fiskare som 
regn- och vindskydd samt viloläger om natten. —  
Man kan tänka sig, a tt kojorna under det korta  som
marfisket inte hade något överrede utan a tt  taköpp
ningen täcktes med segelduk eller kvistar. Därpå ty 
der även den om ständigheten a tt stenkojorna inte 
hade någon eldstad.»

Från Hornslandsudde i Hälsingland beskriver 
Hans Westberg (1964) e tt område med tom tningar, 
som till stor del påminner om anläggningarna på 
Snöan. Westberg pekar på en »dubbelkoja» med 
gång mellan rum m en, men i övrigt är form erna de
samma som vi redan tidigare sett exempel på. West
berg daterar två olika grupper av tom tningar på 
Hornslandsudde till sen järnålder eller tidig medel
tid respektive sen medeltid eller 1500-tal.

Bente Magnus skriver i Viking 1974 om to m t
ningar utm ed den norska kusten och daterar dessa 
med hjälp av C 14-metoden till folkvandringstid och 
vikingatid. Härtill kom m er även förem ålsfynd från 
m edeltid och fram åt. Avsaknaden av sländtrissor, 
vävtyngder och andra föremål knutna till kvinno
sysslor anser hon peka på a tt bosättningen varit 
rent manlig och således också säsongsbetonad.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera a tt 
tom tningarna har anlagts under en lång tidsperiod 
och fungerat som tillfälligt skydds- och övernatt-
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Silverringen från Stora Fjäderägg, Holmöarna 
En dag 1911, då fyrm ästardottern Emelia 
Pettersson var ute och gick på Stora Fjäder
ägg, fångades hennes intresse av en märklig 
stenform ation. Hon började plocka bland ste
narna och hittade snart en omsorgsfullt fo r
m ad fingerring av silver. Tillsammans med en 
kam rat fortsatte hon sedan undersökningen. 
Nu fram kom  e tt benstycke, en p låtb it och 
några bjällror av koppar. Bud om fyndet gick 
till fornforskaren och norrbottningen Sigurd 
Dahlbäck, som besökte fyndplatsen och kon
staterade a tt den ser u t som en stenrundel 
med e tt stenfritt område i m itten. Enligt 
Dahlbäcks beskrivning skulle det kunna vara 
fråga om en medeltida bostadslämning av det 
slag forskarna kallar tom tning. Det kan också 
ha varit en grav.

Det Emelia Pettersson av en slump råkat 
gräva fram är e tt för vår kulturhistoria u tom 
ordentligt intressant fynd från äldre medeltid,

kanske 1200-talet. Bjällror användes då som 
prydnad på dräkten, ja, till och med som 
knappar. Fingerringens utseende visar på kon
tak ter söderut, med Gotland, men också i öst
lig riktning. — Något liknande fynd har sedan 
dess ej gjorts längs norrlandskusten. Det fö r
varas i Statens historiska museum, Stockholm.

tull
V ä ste rb o tte n s  m u seu m  har lå ti t  tillverk a  en k o p ia  i 
sterlin gsilver av fingerringen  från S to ra  Fjäderägg. 
D en är u tfö rd  av silversm ed  K e n n e th  N o rm an , H ede-  
m ora. R in gen  kan  rekvireras från V ä s te rb o tte n s  
m useum  och  k o s ta r  1 70 kr.

ningsställe, vanligen i samband med strömmingsfis
ke. Till de få daterade förem ålsfynd som gjorts i 
tom tningar hör en fingerring och några bjällror från 
äldre medeltid, funna i en tom tning på Stora Fjä
derägg.

Labyrinter
E tt klart samband med tom tningarna har de inte 
mindre än åtta  labyrinterna på Snöan, som under 
inventeringen påträffades i klapperstensfälten. Det 
får anses vara e tt stort antal, med tanke på a tt i 
Riksantikvarieämbetets register före den nu pågå
ende revideringen endast 199 labyrinter fanns an
tecknade i hela landet.

Det är här fråga om labyrinter med korsformig 
grundplan, anlagda av stenm aterialet i klapperfäl
ten. De m äter ca 10 m i diam eter och består vanli
gen av ungefär lika många varv av koncentriskt lag
da cirklar av jäm nstora stenar. Ingången vetter of
tast m ot havet.

Hur lätt är d et inte a tt av o försik tig h et rubba labyrin ten s  
om sorgsfu llt lagda slingor. (D etalj av forn läm ning nr 8 4 .)  
F o to  A nders H uggert, 1 9 7 7 .
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D en m yck et väl beva
rade labyrin ten  forn- 
läm ning nr 8 4 . F o to  
A nders H uggert, 197 7

Världens äldsta kända labyrint har daterats till 
omkring 1200 f Kr och finns på en lertavla från 
Pylos på Peloponnesos i Grekland. Även på  romers
ka vaser och kretensiska m ynt från århundradena 
före Kristi födelse återfinns flera labyrinter. Stora 
labyrinter, lagda av sten ute i naturen, finns dock 
inte säkert belagda i Sydeuropa. De förekom m er 
därem ot på de brittiska öarna, i Tyskland, i ö s te r
sjöom rådet och längs kusten m ot Norra Ishavet.

Rent allmänt kan om de svenska labyrinterna sä
gas, a tt de norm alt förekom m er i de y ttre  kustom 
rådena, alldeles intill öppna havet, på platser med 
anknytning till fiske och seglation. E tt exempel på 
detta, utom  Snöan, är ön Stor-Rebben i Piteå soc
ken, där man finner e tt område med 27 tom tningar 
och 7 labyrinter.

Av de åtta  labyrinterna på Snöan ligger tre inom

den största fornlämningslokalens centrala del (nr 
49), på sydsluttning ca 14-16 m ö h. De övriga fem 
ligger spridda över ön på ca 4-9 m ö h. Den intres
santaste av dessa är den lägst belägna, som ligger i 
anslutning till tomtningslokalen och gistvallen (nr 
92) på öns centrala del. Den har e tt uppenbart sam
band med tom tningarna och bör sålunda dateras till 
omkring slutet av 1500-talet.

Labyrinter har lagts på flera ställen in i mycket 
sen tid  och anledningen har då troligen varit rent 
tidsfördriv. A tt endast detta  skulle ha varit skälet 
till de äldre labyrinternas tillkom st är dock knap
past troligt. Gunnar Westin (1962) berättar a tt »en
ligt en nyss erhållen uppgift, finns det levande tra 
dition, a tt labyrinter använts i fiskefrämjande syf
te». Andra uppgifter säger a tt labyrinterna tillkom 
m it för a tt blidka vädrets m akter eller a tt de haft



K om passros belägen  
strax in till labyrin ten  
nr 8 4 . F o to  A nders 
H uggert, 1 9 7 7 .

a tt göra med aw ärjelseriter m ot de faror som m öt
te människorna på havet. Vi skall inte närm are gå 
in på dessa teorier utan bara konstatera a tt  labyrin
terna har m ycket gamla traditioner. Som exempel 
kan nämnas de kustnära labyrinterna på sovjetiskt 
område vid Norra Ishavet (Westin 1962). Dessa lig
ger i anslutning till säsongsboplatser för fiske. Ge
nom arkeologiska undersökningar av boplatserna 
har man ansett sig kunna datera vissa labyrinter till 
omkring år 1000 f Kr.

Kompassrosor
Kompassrosor påträffas ofta utm ed den västerbott
niska kusten i omedelbar anslutning till labyrinter. 
De är lagda av e tt likartat eller något större stenm a
terial än det i labyrinterna och har en diam eter på

2-3 m eter. Nord-sydaxeln är ofta markerad med 
större stenar.

På Snöan påträffades sammanlagt åtta  kompass
rosor, varav två, belägna nära några befintliga fiske
bodar, sannolikt är anlagda under 1900-talet (nr 54) 
Av de övriga ligger tre inom den största lokalen (nr 
49), två om edelbart intill en labyrint och en ensam.

Den jordm agnetiska missvisningen kan i vissa fall 
bidraga till en datering av kompassrosorna, efter
som missvisningen varierat genom åren (se diagram). 
Denna m etod visade sig dock tillämplig endast i två 
fall. Dels gällde det de bägge kompassrosorna beläg
na intill de under 1900-talet uppförda fiskebodarna 
(nr 54). Missvisningen ligger här 6 grader väster om 
den nuvarande. D etta ger enligt diagrammet en da
tering till omkring 1920, då missvisningen idag är 2 
grader öster om det magnetiska norr. Dels gällde
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det nr 84, som visar en missvisning på 10 grader 
väster om dagens magnetiska norr. D etta ger en da
tering till 1890, alternativt 1750. I övriga fall var 
kompassrosorna så pass skadade, a tt någon säker 
avläsning inte kunde göras.

Andra fornlämningar i kustmiljöer
Utom  de här nu näm nda fornlämningstyperna bör 
nämnas ytterligare några som ofta förekom m er 
längs kusten. Inga av dessa fornlämningar påträffa
des dock på Snöan vid inventeringen. Det gäller båt- 
länningar. Dessa kan, genom sitt läge i förhållande 
till höjden över havet, ge en god datering, då de gi
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vetvis låg i vattenbrynet när de var i bruk. Båtlän- 
ningens inre bredd kan även ge en antydan om stor
leken på de båtar som dragits upp där. Avsaknaden 
av båtlänningar på Snöan bör tolkas så, a tt stranden 
varit tillräckligt jäm n och båtarna inte större än a tt 
de kunnat dras upp på land.

En annan fornlämningstyp som är vanlig i dessa 
sammanhang, är de s k ryssugnarna. Även dessa sak
nas helt på Snöan. De är byggda av ohuggen natur
sten, som lagts så a tt e tt valv uppstått, m ed en ugns- 
mynning på ena kortsidan. De ungefärliga m åtten 
är 2-3 m i längd, 2 m i bredd och 1 m i höjd.

Sannolikt står ursprunget till denna fornlämning 
a tt finna — som nam net antyder — i de ryska trup 
pernas härjningar i Östersjön under den stora ofre
dens år i början av 1700-talet. De är m ycket vanliga 
på den finska sidan men förekom m er även i stort 
antal i Stockholms skärgård. Antalet utm ed norr
landskusten är dock betydligt mindre. Exemplen på 
ryssugnar knutna till farleder och naturliga hamnar, 
där ryska galärer haft sina ankarplatser, är alltför 
talrika för a tt sambandet med Ryssland skall vara 
en tillfällighet. Användningen som ugn för brödbak 
finns flera exempel på från Finland, där likadana 
ugnar använts på detta  sätt in i vårt sekel. Det gäl
ler i första hand områdena intill den ryska gränsen. 
A tt denna typ  av ugn — som ibland har fram förts — 
skulle ha använts för rökning eller torkning av fisk, 
kan inte helt uteslutas. Exempel på detta  kan vi 
finna i bl a Estland. Den traditionella förklaringen, 
a tt ryssugnarna skulle ha använts för brödbakning, 
är dock troligen den som ligger sanningen närmast.

I rad placerade, stensatta stolphål visar var fiskar
na haft sina gistvallar med ställningar av trä  för a tt 
kunna hänga näten a tt torka.

Varifrån kom då de människor som låg här ute 
på Snöan och fiskade? Till a tt börja med kan vi 
konstatera a tt fisket utm ed norrlandskusten — och 
det gällde till stor del strömmingsfisket — i äldre 
tid  var av m ycket större betydelse än det är idag.
En betydligt större del av befolkningen levde av fis
ket. Det s k fiskarskapet utgjorde på 1700-talet 
större delen av borgerskapet i städerna utm ed norr
landskusten. Hiilphers säger a tt: »Fiskarskapet är en 
viss societet av borgare, som idka det i orten all
männa strömmingsfisket i Norrländska skären.»

Fiskarskapet i Gävle utgjorde vid den här tiden 
två tredjedelar av borgarna. År 1951 fick Gävle fis-
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kare rä tt a tt fiska vid vissa platser inom Västernorr- 
lands län och säkerligen hade de då fiskat där sedan 
lång tid  tillbaka. Men innan dess hade dock Gustav 
Vasa utsträckt skatteplikten även till strömmings
fisket i Norrland. D etta skedde år 1545 och innebar 
a tt var fem tonde tunna skulle erläggas i tull. Det 
var en lag som i princip kom a tt gälla till 1766, då 
kronans regalrätt till havsfisket upphörde, genom 
inrättandet av den första allmänna fiskeristadgan. 
Fiskerätten inomskärs samt vid öppen havsstrand 
och utomskärs så långt landgrundet räckte, tillkom 
då strandägaren. V attnen härutanför samt vatten 
vid kronoskär blev fiskeallmänningar.

Fisket i skärgården och utm ed kusten hade nu 
alltså i huvudsak övergått till strandägaren, och i 
1825 års jordebok över Norrbyn kan man om 
Snöan läsa, a tt det är e tt strömmingsfiske upplåtet 
till Norrby byamän genom e tt utslag av kronobe- 
fallningsmannen i Västernorrlands län år 1804. Fis

ket konstaterades vid detta  tillfälle vara beläget vid 
norra och östra sidan av ön och lämpligt som fiske 
med såväl no t som skötar.

Längre fram i samma tex t anges även, a tt laxfis
ke med skatanät (skate = långa, grunda, steniga 
landuddar som sträcker sig u t i havet och i fjärdar) 
bedrevs på Snöan.

Bebyggelsens läge vid den här tiden framgår av 
den »lantmäterikarta för skattläggning över holmar 
och skär u tanför Norrbyn», som upprättades 1821. 
(Se sid 92.) På sydöstra delen av ön ser vi det kapell 
som än idag står på samma plats. I viken strax väs
ter härom är nio fiskebodar utritade. Av dessa åter
står idag endast en, då de övriga brann ned år 1912. 
Den fortgående landhöjningen har gjort platsen 
mindre lämplig för bebyggelse idag, och flertalet av 
dagens fiskebodar har i stället fly ttats över till öns 
västra sida, i första hand till Järnhällan, vilken be
tecknades som en »kal klippa» på 1821 års karta.
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1 9 1 2  brann hela fiske läget vid 
G am m elbod vik en . E ndast en  
stuga fin n s kvar. F o to  Per-Uno  
Ågren, 1 9 6 0 .

F iskestugorna på Järnhällan. 
F o to  A nders H uggert, 1 9 7 7 .
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Hytta och smedja i Olofsfors
Ola Wetterberg

O lofsfors bruk m ellan  
19 1 1  o ch  1 9 1 4 . T ill 
vänster h y tta n  och  
kvarnen, till höger ar
betarbostäder vid 
bruksgatan.

Sommaren 1982 var varm. Bruksgatan i Olofsfors 
kantades av björkar och ängarna var fyllda av blå
klockor, prästkragar och andra blomm or som hör 
våren och sommaren till. De röda arbetarbostäder
na med vita knutar, slaggstensskimrande jordkällare 
och den vita herrgården, är så m ycket svensk bruks- 
idyll vi någonsin kan tänka oss. Hela sommaren 
kom m er turister på besök till det gamla järnbruket.

Men de röda längornas och de vita knutarnas 
idyll bär också på m innen från gångna tiders hårda 
arbete vid e tt västerbottniskt järnbruk, med en his
toria som sträcker sig över tvåhundra år tillbaka i 
tiden.

Nere vid Leduån sträcker den gamla rödmålade 
masugnsbyggnaden stolt på sig, högt över alla andra 
hus i Olofsfors. Hit skeppades malm ända från 
Bergslagens gruvor i söder, för a tt med hjälp av de 
norrländska skogarna, som i mila efter mila glödde 
ner till dyrbart träkol, förvandlas till järn och bety 
delsefull svensk exportråvara.

Uppströms ån ligger stångjärnssmedjan, murad 
av blå- och grönglänsande slaggtegel, liksom många 
andra hus i Olofsfors. Här i stångjärnssmedjan, un
der de stora hamrarna, bankades järnet i den föräd
lingsprocess där råjärn blir till m jukt, smidbart järn. 
Det såldes i stycken eller smidda stänger, stångjärn.
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T v  E ngelbert Jäderberg o c h  t h  R ikard Selander vid stångjärnsham m aren. F o to  ur T ekniska m u seets sam lingar.

Med meterlånga tänger arbetade smederna med 
smältstycken som kunde väga upp till 150 kg och 
skulle slås ihop under hamrarna. Smederna arbeta
de fram för härdar med tem peraturer kring 1.200 
grader. I dem smältes järnet. Under hela processen 
fick smederna använda sin fulla kraft för a tt med 
spett vända järnet i het blästerluft från jättelika 
biåsmaskiner.

Den första masugnen i Olofsfors byggdes 1765. 
På en karta över Olofsfors bruk har kartritaren 
tecknat av denna masugn. Vi kan se bron som leder 
upp till masugnens topp, där kol och malm tömdes 
i masugnspipan. Masugnen anlades vid en plats i

\ A ' > Al w  X,P. > r  A
Detalj av karta över O lofsfors från 1 7 8 7  (se nästa  sida).
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Leduån, där det redan fanns dammanläggningar för 
en finbladig såg. Denna gamla masugn hölls sam
man av knuttim rade väggar. Mellan dem murades 
masugnspipan. En sådan konstruktion kallas mull- 
tim m ershytta. M ulltim mershyttorna ersattes efter
hand av m odernare konstruktioner utan tim m er
väggar, men i Norrland användes de längre än på 
andra ställen, eftersom  de tålde de kalla vintrarna 
bra.

Kartan vi ser på är ritad 1787. Det är en »ägoskif- 
teskarta», där odlingsmarken delades mellan bru
kets anställda smeder. Alla får inte lika m ycket — 
kartritaren skriver: »Differencerna härröra af bättre 
och sämre jord, neml; för bättre land, erhålla en 
större widd af e tt sämre land.» Men skillnaderna 
var naturligtvis fler än så. Medan t ex hyttdrängen 
bara hade del i kålhagarna, så hade hammarsmeds
mästaren både större del i kålhagarna och m ycket 
annat land därtill.

Vid alla bruk rådde en sträng patriarkalisk sam
hällsordning, med brukspatronen som enväldig härs
kare i dess topp. Bruket hade eget lantbruk, affär, 
skola, bagarstuga osv.

Olofsfors järnbruk grundades 1762 av ryttm ästa- 
ren John Jennings, samme man som några år tidiga
re grundat järnbruket i Robertsfors. Från 1773 
styrdes Olofsfors av grosshandlaren Johan 
Kristoffer Pauli. Pauli gjorde sig känd för a tt  vara 
en småaktig och självrådig brukspatron. Han gjorde 
sig ovän med såväl sina anställda som med traktens 
allmoge och myndigheterna. Han var emellertid en 
skicklig affärsman och under hans tid blomstrade 
bruket.

Under brukspatronen hade arbetsfolket rang ef
ter sin betydelse. Mästersmeder, masmästare och 
några till hade en relativt stor självständighet, deras 
yrkeskunskaper var brukets viktigaste tillgång och 
var svår a tt ersätta. Smederna visste sitt värde och 
behandlades med respekt. Men inte heller de gick 
fria från ägarnas och deras inspektörers egenmäktig
het och trakasserier, med t ex husaga som en lag
stiftad rätt.

Paulis inspektor Karl Wahlström brukade, enligt 
smederna, behandla bruksfolket med både hugg 
och slag. »Särskilt smederna Åberg och Ståhlnacke 
samt en kolare, vid namn Forsberg, hade blivit illa 
åtgångna, vilket ock intygades av nämndem annen

Jean Andersson i Norrbyn, som sett Åbergs blod
vite i ansiktet» (Norberg 1952).

En episod från 1798 visar hur det kunde gå till.
Söndagen den 8 juli detta  år begav sig smederna 

vid Klöse hammarsmedja till Olofsfors för a tt hos 
Wahlström göra räkning för årets smide. (Utom i 
Olofsfors hade bruket en stångjärnssmedja i Klöse, 
1,5 mil uppström s Leduån.) »Sådant gjorde smeder
na gärna och med förväntansfull håg, ty  det var van
ligt, a tt inspektören vid räkningsslutet bjöd på mat, 
öl och brännvin. Men denna gång blev det annat av, 
som vi skola se.»

När de kom dit, anklagade nämligen Wahlström 
en av mästersmederna, Abraham Bäckman, för a tt 
ha bortsm itt tio skeppund järn (för m ycket av det 
tilldelade tackjärnet gick bort i hanteringen). »När 
smeden bestridde riktigheten av anklagelsen, grep 
Wahlström en rönnpåk och gav honom  därm ed två 
slag i huvudet, så a tt han höll på a tt förlora medve
tandet. Söderström hade då beskedligt be tt inspek
tören a tt inte fara så illa fram med Bäckman. Men 
då hade Wahlström gripit Bäckman och lagt honom 
i en säng och ropat efter e tt rep för a tt därm ed bin
da smeden och sedan sätta honom  i arrest. Då han 
icke fick något rep, hade han ryckt den avdånade 
smeden ur sängen, dragit honom  i håret och dunkat 
hans huvud m ot kam m ardörren i salen.

Wahlström hade på flerfaldiga sätt behandlat 
Bäckman illa. Han hade ideligen tvingat honom  a tt 
byta härd och icke tillåtit vägning vid Klöse av det 
tilldelade tackjärnet. Vad det sista krakelet beträf
far, måste de deltagande smederna medgiva, a tt de 
i någon mån försvarat sig.»

Vid det efterföljande bergstinget tilldelades Bäck
man och Wahlström lika stora bötesbelopp.

Det här är en av de episoder vi känner till från 
brukets tidigaste historia. Annars blir det ju  ofta så 
a tt m änniskorna blir anonyma och okända för oss — 
här träder för ovanlighetens skull några namngivna 
personer fram ur historien.

Nu, 1982, håller järnbrukets gamla byggnader på 
a tt renoveras och en del tekniska anordningar sätts 
i stånd för a tt kunna visas för allmänheten.

Egentligen har ända sedan början av 1960-talet 
planer funnits på a tt bevara byggnaderna. Bl a före
slog dåvarande chefen för Tekniska m useet i S tock
holm, Torsten Ahltin, en lätt upprustning av stång-
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Stångjärnssm edjan, kättingsm ed- 
jan o c h , bak om  dessa, k o lh u set. 
F o to t  taget om kring 1 9 1 1 -1 4 .

Spännringar till ham m araxeln  
kapas av.
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järnshammare och hus, som då var i gott skick. Lik
nande planer har sedan förekom m it under årens 
lopp. Under tiden har husen förfallit, verktyg och 
föremål försvunnit.

Det var först i juni 1980 som några arbeten kom 
igång, då till stor del tack vare initiativ av Nils-Erik 
Eriksson, som är uppvuxen på bruket. 1978 bilda
des en stiftelse för a tt ta  hand om restaureringarna, 
men det var svårt a tt få fram pengar. I mars 1980 
hölls e tt m öte i Olofsfors. Nils-Erik Eriksson minns 
den dagen:

»Då kom m er jag ihåg a tt jag på morgonen kom 
hit, det var i mars, typiskt norrländsk vårvinterdag. 
Med luften hängande tungt, och snödrivorna en 
m eter tunga på taken. Jag var nere och tittade i 
masugnen. Det var så jag kunde gråta. Det var bara 
dropp, dropp, dropp — det var som e tt såll. Jag 
tänkte: det här stoppar inte. Om det håller i år får 
man vara tacksam. Det var så man ville gå u t så fort 
som möjligt därifrån, man var rädd a tt det skulle 
rasa ihop.»

I juni samma år sattes arbetet igång. Masonite 
AB och Nordmalings kom m un stod som ekonom is
ka garanter. Taket lagades och hela hyttan  målades. 
Dessutom byttes en vattenränna, som var i mycket 
dåligt skick. Bara e tt par dagar efter a tt arbetena av
slutats kom vårfloden. Aldrig tidigare hade man sett 
en så hög vårflod som det året. Om inte vattenrän
nan varit klar då, hade antagligen hela masugns- 
byggnaden underm inerats och rasat.

Redan året innan hade man, även då på initiativ 
av Nils-Erik Eriksson, lagt ny tt tak på den gamla 
stångjärnssmedjan, där taket varit helt inrasat i flera 
år.

Därefter har arbetena fortsatt. Flera hus har res
taurerats, bl a en gammal snickarverkstad, där stif
telsen har kunnat bereda plats för flera hantverka
re.

Under sommaren 1982 har antikvariska arbeten 
pågått under Västerbottens museums ledning, både 
i hy ttan  och i stångjärnssmedjan. I masugnen har 
nedrasade tegelmassor grävts u t och de gamla gol
ven samt m asugnsbottnen frilagts.

I stångjärnssmedjan har museet också grävt efter 
gamla föremål, som tagits till vara. Under arbetet 
har man haft turen a tt finna en del gamla kartor 
och tekniska ritningar i företagets arkiv. I Tekniska

Ivan Söderlind  m onterar nya spännringar.

museets arkiv har vidare ombyggnadsritningar från 
masugnen i Olofsfors påträffats. Nedan följer en li
ten redogörelse för något av det som fram kom m it i 
samband med sommarens arbeten och ritningsfynd.

Stångjärnssmedjan kom m er under vintern 1982/ 
1983 a tt sättas i stånd för visningar. Tidigare har en 
vattenränna och två vattenhjul reparerats. Nu skall 
även en stångjärnshammare, en härd och en blås- 
maskin renoveras, allt med sikte på a tt järn återigen 
skall kunna smidas i den gamla stångjärnssmedjan, 
om än på enklaste sätt.
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Sektionsritning över Olof sfors masugn 1879
H y tta  är den sam lande benäm ningen  på en  anläggning  
där järnm alm  förädlas till järnråvara, kallat tackjärn e l
ler råjärn. Råjärnet förädlas sedan vidare till sm idbart 
järn, gjutjärn eller stå l. O m byggnadsritn ingen ovan v i
sar h y tta n  i O lo fsfors. R itn ingen  är daterad »i juni 
1879» .

V id h y tta n  förädlas m alm en i flera steg , den  rostas 
och  krossas för a tt slu tligen  »smältas» till järn i m as
ugnen.

Järnets väg g en om  h y ttan  går från ena änden  av 
byggnaden  till den andra — på ritn ingen från vänster  
till höger.

1 . M alm hu nden
F örst lastas m alm en på h y ttb a ck en  i den  lilla m alm  
hund en . Så kallas den lilla vagn som  för m alm en  
från h y ttb a ck en  upp till rostugn en s to p p , rostugn s
kransen. D en löper på räls, spelas upp m ed kraft 
från vatten turb inen  o ch  tö m s au to m a tisk t ned i 
rostugnsp ipan.

2 . R o stu g n en
I rostugnen  up ph ettas järnm alm en första  gången. 
A vsik ten  är a tt göra m alm en lä ttkrossad , lättredu- 
cerad, o ch  att driva u t vatten  o ch  vissa m ineraler.
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3. M alm krossen
M alm en krossades till va lnötsstora sty ck en . M alm 
krossen , so m  o ck så  kallades b o k verk , drevs m ed  
kraft från vatten tu rb in en , som  överfördes via trans- 
m issionsstänger, svänghjul, drivrem m ar, kätting  
o c h  kugghjul.

4 . R ådstu gan
N ere i rådstugan blandades o lik a  sorters m alm , 
kalksten o c h  even tu e llt  andra ingredienser till de 
rätta proportionern a  för blåsningen i m asugnen.

5 . M asugnen
B landningen av m alm er förs i h issch a k te t  upp till 
m asugnskransen, där den tö m s ner i m asugnspipan. 
T räkolet k om m er upp via k o lban an  o ch  tö m s på  
sam m a sä tt. K o let antänds o ch  »blåsningen» tar sin  
början. I m asugnen frigörs järnet ur järnm alm en g e
n om  red u k tion : d et syre som  finns b u n d et i m al
m en frigörs när m alm en up p h ettas tillsam m ans  
m ed träkol, järnet sm älter.

111



Rostugnen
Den första fasen i malmens bearbetning var röst
ningen. Ursprungligen rostades den i enkla gropar, 
där den varvades med ved som stacks i brand. Mal
men blev emellertid ojäm nt rostad i dessa gropar, 
varför man vid 1800-talets böljan började experi
m entera med olika form er av rost ugnar.

1853 byggdes i Olof sfors en rostugn av enkel 
konstruktion (Ahnlund 1972). På 1840-talet hade 
masugnsgasen börjat användas som bränsle för rost
ugnar, en m etod som fulländades av Westman på 
1850-talet. Westmans rostugn blev den som använ
des mest vid svenska järnbruk.

Vår ritning från 1860 visar en sådan rostugn för 
Olofsfors, ritad av Jernkontorets inspektör G O

Tundal, som under flera decennier gjorde besök vid 
Olofsfors bruk. Rostugnen på ritningen byggdes 
1863. (Ahnlund 1972). Denna gasrostugn stod i e tt 
särskilt hus, med åttkantig form. Det stod i förbin
delse med e tt malmhus via en bro.

Från masugnen tas gasen u t via e tt gasfång och 
förs i e tt rör ned till rostugnen. Under detta  rör 
finns två luckor för uttag av den färdigrostade mal
men. Mitt på ugnen syns sex av de spettöppningar, 
där malm som ville hänga upp sig på ugnens väggar 
kunde spettas loss. På en bild från österby  bruk i 
Uppland kan vi se en liknande gasrostugn i bruk.

I samband med a tt en ny och större masugn bör
jade byggas 1879, uppfördes också en ny rostugn 
av Westmans konstruktion. Dess höga fundam ent 
står ännu idag kvar inne i hyttbyggnaden. Då, 1879, 
fick alla hyttans funktioner plats under samma tak: 
rostugn, krossverk, labby (där arbetarna kunde vila 
mellan skiften), varmapparater, biåsmaskin, stam p
verk och själva masugnen. Precis som masugnen var 
den nya rostugnen högre och större än sin föregång
are. Driften hade också m oderniserats. Den gamla 
rostugnen hade få tt sin malm via en bro upp till 
översta planet, den nya därem ot i en malmhund 
som gick på räls, drevs av vattenkraft och autom a
tiskt tippades vid rostugnens topp.

En rostugn  vid Ö sterby bruk , U ppland . F o to  U p pland sm u
seet.Detalj av ritn ing från 1 8 6 0  av rostugnen . 
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Till skillnad från de flesta av sina likar run t om i 
Sverige, så hade ingen av Olofsfors första gasrost
ugnar någon hög skorsten som förde röken upp 
u tanför byggnaden. Men 1886, när hyttbyggnaden 
brann ned till grunden och anläggningen återupp- 
fördes, ändrades rostugnen så a tt skorstenen fick 
högre höjd (Norberg 1952).

Vid denna ombyggnad ersattes den åttkantiga 
form  som rostugnsbyggnaden haft sedan 1863 med 
den nuvarande kvadratiska planformen.

Kraf tf  ör sörj ning
V attenkraften var en nödvändig förutsättning för 
all järnframställning. Från början utnyttjades den 
med hjälp av stora vattenhjul. Till stångjärnsham- 
rarna och biåsmaskinerna användes vattenhjul ända 
in på 1900-talet. Av ritningarna över hy ttan  från 
1879 (sid 110) framgår emellertid a tt man hade 
installerat en vattenturbin. Denna u tnyttjade vat
tenkraften  effektivare än de större och klumpigare 
vattenhjulen.

Turbinen, som lämnade 30 hkr (Norberg 1952), 
drev dels krossverket för malm, dels uppfordrings- 
anordningen för malm till rostugnens mynning. Av 
ritningarna a tt döm a skulle den också ha kunnat 
driva flera av de mekaniska anordningarna i hy ttan , 
bl a malmhissen som löpte upp till masugnskransen 
och andra transportanordningar.

Turbinen fick sitt vatten från en tub  av trä  med 
förstärkningar av järnband med jäm na mellanrum. 
Inne i hy ttan  finns idag både trärör och turbin be
varade på sin plats. På andra våningen finns e tt fler
tal remskivor och transmissioner. Vid utgrävningar
na i golvet kring masugnen har vi även funnit räler 
som ligger kvar på sin plats. På dem har vagnar dra
gits.

När turbinen vid nedläggningen av masugnen in
te längre behövdes för järnframställningen, togs 
den inte ur drift. I stället användes den för andra 
ändamål. Ovanför turbinen anlades e tt lite t elverk, 
som på sin tid  försåg hela Olofsfors med den ström  
som behövdes. Det lilla elverket finns fortfarande

kvar. Där drivs två små generatorer från ASEA av 
en bred drivrem, via en stor remskiva och en kugg- 
stångsväxel.

När man senare anlade e tt frörenseri inne i h y tt
byggnaden, använde man sig naturligtvis av elkraf
ten till sina maskiner, men tog även u t den m eka
niska kraften från drivhjulet, via en lång transmis- 
sionsstång.

V attenh ju l. Detalj av r itn ing från 18 5 1
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fo rm a stä lle

\ \ w
Stä llet vid m asugnen. Detalj av r itn ing från 1 8 7 9

Tackjärnsutslag från m asugnen vid Ö sterby bruk, U ppland. 
F o to  U p pland sm useet.

MASUGNEN 
Ställets utform ning
Masugnspipans botten , den plats dit det smälta rå
järnet rinner ner och samlas, kallas stället. Här blå
ser man in uppvärmd luft genom vattenkylda öpp
ningar, formor. Här tappar man u t slaggen på en si
da och järnet på den andra. Vid tackjärnsutslagen 
sprutade det av gnistor, eld och hetta  i det trånga 
valvet i den tegelmur som bar upp masugnspipan.

Ritningarna från 1879 visar a tt den nya mas
ugnen som uppfördes i Olofsfors skulle bäras av e tt 
kraftigt m urat stenfundam ent, vilket även den äld
re masugnen hade haft. Valven in till de olika öpp
ningarna i masugnspipans botten  var trånga, och 
gjorde dessa svåråtkomliga.

Vid denna tid var det vanligt a tt ersätta de klum 
piga stenfötterna med gjutjärnskolonner, som bar 
upp den y ttre  delen av masugnspipan. På så sätt 
blev stället lättåtkom ligt från alla håll. D etta kalla
des då fritt ställe.

Trots ritningarna är det troligt a tt Olofsfors nya 
masugn redan från början fick e tt sådant fritt ställe.

A tt den hade det vid nedläggningen 1894, är i alla 
fall klart. Under sommarens grävningar har vi kom 
m it ner till masugnens gamla grund. Vi kan se a tt 
masugnspipan burits upp av åtta  gjutjärnskolonner. 
Fyra av dem finns ännu kvar i hy ttan . Vart de fyra 
övriga tagit vägen är okänt. Men redan 1881, d v s 
e tt år efter det a tt den nya masugnen tagits i bruk, 
skriver Jernkontorets stipendiat G O Tundal i sin 
»tjensteberättelse» att »vid Olofsfors har masugnen 
med bibehållande af den föru t befintliga plåtm an
teln så tillvida blifvit ombyggd, a tt en ny och till 
44 fo t påhöjd pipa insats med fristående ställe, 4 
form or och särskildt slagguttappningshål m idt em ot 
dammen». Samma uppgift lämnar Norberg (1952) 
om den masugn som stod under uppbyggnad »1879- 
1880», dock utan  a tt lämna uppgift om sin källa.

De fyra form or som Tundal näm ner var även det 
en förbättring från senare hälften av 1800-talet.
Vår ritning visar bara två form or, men det friståen
de stället gav möjlighet a tt använda fyra stycken, 
med större effektivitet och kvalitet i tackjärnsblås- 
ningen som resultat.
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Uppsättningsanordning
Malmen fraktades till Olofsfors från Bergslagens 
gruvor. Kolet milades i skogarna runtom kring bru
ket. Proportionerna mellan kol och malm var m yc
ket viktiga när järnet framställdes i masugnen.
44 1/2 fo t över marken töm des de olika bestånds
delarna ner i masugnspipan — denna öppning kalla
des uppsättningsmålet. Vid uppsättningen blanda
des och vägdes olika sorters malm, kol och andra 
beståndsdelar. Det kunde till exempel vara nödvän
digt a tt tillsätta kalksten för a tt reduktionsproces- 
sen i pipan skulle fortgå som den skulle. Det kräv
des skickliga och vana masmästare för det arbetet, 
men även bra och tillförlitliga uppvägningsredskap.

Normalt sett skedde uppvägningen uppe på mas
ugnskransen vid uppsättningsm ålet. Masmästaren 
använde sig av en skopa, stor som en skottkärra, 
upphängd i en våganordning. Skopan kunde töm 
mas direkt ner i masugnen. En sådan våg kallades 
pyndelvåg  eller pyndare. I Olofsfors började man 
inte använda en sådan m odern anordning förrän på 
1840-talet.

1879 får Olofsfors emellertid en ännu bekväma
re anordning. »Uppsättningsgodset för masugnen 
tillväges nere i rådstugan (bottenvåningen i h y tt

byggnaden), och fördelas på en uppsättningsappa- 
rat, som hissas upp till kransen, föres öfver uppsätt
ningsmålet och tömm es i pipan. Både denna tillställ
ning och byggnaden i sin helhet tycktes ganska lyc
kade; men e tt par allvarsamma hinder för en god 
blåsning yppade sig dock vid påblåsningen» (Tundal 
1882).

Problem med driften 1881
»Först och främ st visade sig a tt krossverket, som 
bestod av tvenne valsar, u taf hvilka den ene gick lös 
och endast roterade förm edelst friktion från den 
andre, icke utan största svårighet och extra tillhjelp 
tog åt sig malmen, till följd hvaraf masugnen till en 
början med knapp nöd kunde hållas med krossad 
malm, hvilken dessutom blef m ycket ojemn.»

Det här felet kunde de emellertid genast rätta  
till. På de bägge valsarnas axlar lät man sätta en 
kugghjulsväxel »med långa och på eget sätt form a
de tänder», så a tt kraften kom a tt verka på bägge 
valsarna. Nu grep krossverket malmen och krossade 
den både fort och jäm nt.

Krossen står kvar än idag, men syns endast dåligt 
på ritningarna.

HYTIAN
E L E V A T IO N  N o M - v is ' 
uppmätt jam \?83

U ppm ätningsritn ing av bokverket  
(för  krossning av m alm ), upprättad  
av fö r f i sam band m ed restaurerings- 
arbetena.
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R itn ing  av varm apparaten

Det andra hindret för driften var mer allvarligt, 
och kunde inte avhjälpas förrän den första blåsning- 
en var avslutad. Under masugnens drift bildas stora 
mängder brännbara gaser. I tidiga masugnskonstruk- 
tioner hade denna gas helt enkelt få tt förbrännas 
uppe på masugnens topp, masugnskransen, där den 
bildade en klart brinnande kranslåga.

Eftersom bränsletillgången vid all järnfram ställ
ning ofta var e tt både dyrt och svårlöst problem , 
var det e tt framsteg när man kunde börja u tny ttja  
den brännbara masugnsgasen. Under 1830- och 
1840-talen konstruerades både rostugnar och varm
apparater (värmeväxlare för uppvärmning av bläster- 
luft) som kunde eldas med masugnsgas. Uppsätt - 
ningsmålen täcktes över och gasen avleddes genom 
rör.

Problem et vid Olofsfors nya masugn var a tt det 
inte gick a tt få tillräckligt med gas samtidigt till bå
de rostugn och varm apparat. Följden blev a tt man 
måste elda med ved i varm apparaten för a tt  få upp 
tem peraturen på blästerluften till ca 200  grader.

»Denna senare motgång var så m ycket mer ovän
tad , som dels gasen icke behöfde nedpressas särde
les m ycket för a tt komma in till förbränningsställe- 
na, och dels den samma från pipan uttogs genom 
10 stycken på 10 fots djup under kranshällarne be
lägna stora gasfång, som ledde till en rymlig ring
trum m a, ifrån hvilken gasen bortleddes genom tren- 
ne rör med 1,5 fots diam eter, af hvilka en gick till 
varm apparaten och de två andra rören, som utanför 
ringtrum man förenades till e tt, till rostugnen.»

Ritningarna visar a tt masugnspipan byggdes upp 
till 44 fots höjd (ca 1 3 m ) ;  för a tt avhjälpa proble
m et byggde man på pipan ännu 1,5 fo t och satte in 
en ny plåtcylinder, för a tt få en större silningsyta 
(gasen silades från malm och kol i cylindern). Efter 
dessa åtgärder levererade också masugnen all den 
gas som behövdes.

116



En hammarsmedja i Robertsfors
Asa Lundberg

industrialiseringen var tidig och genomgripande, 
men där man också tidigt fö rstå tt värdet av a tt in
nan det är för sent undersöka och samla inform a
tion om dessa för samhällets omdaning så betydel
sefulla anläggningar.

Undersökningarna har visat sig ge m ycket viktiga 
kom plem ent till de skrivna källorna. I Robertsfors 
kunde vi snabbt konstatera a tt de ritningar och be
skrivningar vi studerat inte stämde överens med 
grävningsresultatet, vilket därför också försett oss 
med helt ny kunskap.

Interiör av stångjärnsham m ar  
sm edjan i R o b ertsfors. I bak 
grunden syn s biåsm askinen. 
B ilden är tagen före r ivn ing
en i början av 1 9 0 0 -ta le t .

Under tre  veckor i maj 1981 lät länsmuseet under
söka den gamla stångjärnshammarsmedjan vid R o
bertsfors bruk, eftersom  e tt m inikraftverk skulle 
byggas på just denna plats.

Utgrävningen av stångjärnshammarsmedjan är 
den första industriarkeologiska undersökning som 
ägt rum  i Västerbotten. Industriarkeologi är be
teckningen på undersökningar av byggnader och an
läggningar från tiden för den industriella revolutio
nen och den tidiga industriella epoken. Denna spe
ciella form  av arkeologi kommer från England, där
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KARTA ÖVER ROBERTSFORS 
BRUK UPPRÄTTAD ÅR 1 7 9 9  
AV A . M .  S T R I N N H O L M

R ick leå n
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S  tångjärnssm edja  n

Robertsfors bruk
Robertsfors bruksanläggning grundades 1758 av 
John Jennings och Robert Finlay. Efter två år stod 
masugnen färdig och det första tackjärnet framställ
des och skickades söderut för förädling.

1782-83 byggdes stångjärnshammarsmedjan för 
a tt man skulle kunna förädla järnet på platsen. De 
första åren tillverkades enbart stångjärn, men sedan 
producerades även knippjärn, spik och verktyg. 
Stångjärnssmidet hade sin blomstringsperiod under 
1830-1840-talen, då man to m  köpte tackjärn från 
andra bruk. Under 1840- och 1850-talen tillverka
des även skeppssmiden, kättingar, slädstänger, lås 
m m . Stångjärns- och m anufaktursm edjan brann 
ner till grunden 1847, men återuppbyggdes m ycket 
snabbt på samma plats.

Stångjärnshammarsmedjan lades ner år 1896 och 
m anufaktursm edjan år 1898. Olika uppgifter finns 
vad gäller årtalet för smedjans rivning, som kan ha

R ob ertsfors bruk efter  
karta från 1 7 9 9 .

skett någon gång mellan 1912 och 1918. Efter riv
ningen har platsen under en längre tid  använts som 
soptipp.

Om Robertsfors bruk finns även a tt läsa i VÄS
TERBOTTEN 1974:2.

Stångjärns- och m anufaktursmedjan
Smedjan låg invid Rickleån och drevs med vatten
kraft. Stora vattenhjul av trä  drev de väldiga ham- 
rarna i smedjan. Vatten leddes från ham m ardam 
men via en ränna ovanför trähjulen. Reglerbara luc
kor, »dammbordsluckor», släppte ner vattnet över 
hjulen i den mängd som gav en lämplig ro tations
hastighet för a tt hamrarna skulle slå det antal slag 
per m inut som arbetet krävde. E tt vattenhjul drev 
även biåsmaskinen, en trecylindrig bälgkonstruk- 
tion , som försåg alla härdar med luft via rörledning
ar i taket.
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B iåsm askin. D enna fin n s i O lo f sfors o ch  är avritad av Ola 
W etterberg i sam band m ed restaureringsarbeten där 1 9 8 2 .

Härdarna var till en början av den typ  som kallas 
tyskhärdar, men de moderniserades senare och var 
under den sista perioden av lancashiretyp. Tackjär
net var inte smidbart och därför måste järnet färs
kas, d v s  upphettas ytterligare en gång för a tt man 
skulle få bort kol ur järnet. Lancashiresmidet med
förde a tt man fick bort mera kol än tidigare och så
lunda en bättre  kvalitet på järnet.

/  t-"

/<-r' S k*

L ancash irehärd.

Stångjärnshammaren var en tysk uppfinning som 
ersatte handsläggan. Den kom  till Sverige på 1500- 
talet. Hammaren sitter i en kraftig järnställning, 
hammarstolen, invid den hjulstock som drivs a tt ro 
tera av vattenhjulen. Y tterst på hjulstocken sitter 
de tappar som lyfter hammaren och åstadkom mer 
hammarslaget m ot städet.

Smedjan och dess inventarier har under årens 
lopp genomgått många ombyggnader och föränd
ringar. D etta framgår av de skriftliga källor som 
finns från bruket.

Utgrävningen
Vad fanns nu kvar av dessa konstruktioner och an
läggningar? Av smedjans synliga del, d v s  den del 
som inte var täck t av sopmassorna, kunde konsta
teras a tt ham rarna var borttagna, endast ham m ar
stolens fästen fanns kvar. Hela hjulhuset var bo rt
rivet, men den undre vatt$nrännan var i det när
maste in takt. Inget fanns kvar av hamm ardam men, 
då denna tagits bort för a tt leda vattnet nya vägar 
vid senare anläggningsarbeten.

Efter bortschaktning av sopmassorna visade det 
sig a tt allt som befunnit sig någon decim eter ovan
för golvplanet röjts undan vid rivningen av smedjan, 
med undantag av den norra kallmurade stenväggen. 
Vad vi kunde undersöka var alltså de konstrukioner 
som befann sig under golvnivån.

Smedjan bestod av stångjärnshammarsmedja och 
m anufaktursmedja, tillsammans en yta av 30x15 m.

HAM M AK

Stångjärnsham m arens fu n k tio n . T eckning Ola W etterberg.

ROTATIONSRIKTNING'

T R Y C R A R t (H IM  DRAR HAMMARtM A T T  S L Å  DPR

I f ö r  hÖ&t)

LYFTRINEr STAD
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Plan över sm edjan o ch  dess bevarade k on struk tion sdeta ljer .

Dessutom hjulhuset på smedjans västra långvägg in
vid vattnet och blåsmaskinshuset på södra gaveln.

Av väggkonstruktionerna fanns som näm nts hela 
den norra väggen bevarad. Den var 3,5 m hög och 
kallmurad av grovkantig sten. ö s tra  väggens stenfot, 
e tt lager grovkantig sten, var oskadad utom  m itt på, 
där den på en sträcka av 6 meter helt saknade sten. 
Den västra väggen, som sammanfaller med vatten
rännans vägg, var i norra delen bortgrävd ca 10 m, 
men i övrigt hel förutom  enstaka nerrasade stenar.

120

Inget var kvar av de träväggar som funnits. Den söd
ra gaveln saknade stenfot och var därför svår a tt 
exakt bestämma.

Innanför dessa väggar återfanns bottendelarna av 
fyra härdar placerade längs östra väggen direkt m ot 
stenfoten, fyra hamm arplatser med tillhörande städ 
längs den västra väggen och i anslutning till vatten
rännan, e tt rektangulärt tim m erfundam ent, blås- 
maskinens fundam ent samt tegelgolv och vattenled
ningar.



Översikt över sm edjan efter  a tt go lvet rensats fram . E tt städ  
syn s i b ildens m itt.

Härdar 1-4
Härdarna var alla likartade med 0,8 m djupa funda
m ent av grovhuggen sten och i den övre delen även 
tegel. Den del av härdarna som var bevarad hade en
bart funktionen a tt kyla ner bottendelen med vat
ten och samla upp kylvattnet. Endast härd 4 under
söktes i detalj. Här, liksom i härd 2 och 3, fanns en 
korsformig behållare av järn, typisk för lancashire- 
härden. Den fungerar som kylkar. Under kylkaret 
fanns en kanal som mynnade i härdens båda sidor 
via en av tegel uppbyggd skorsten. A tt döm a av rit
ningar på lancashirehärdar behövs inte något större 
utrym m e under kylkaret, varför detta  kan antas hö 
ra till en tidigare form av ugn, franche-comte eller 
tyskhärd, som sedan byggts om till lanchashirefunk- 
tion. Genom härdens understa parti gick en vatten
ledning av en genomborrad trästock. Från stocken 
anslöt e tt mindre järnrör uppåt m ot ugnens sida. 
D etta var kylvattenstillförseln till härdens m unstyc
ke för blästerluftsintaget, tättan.

Ovanpå dessa bevarade delar har sedan själva här
den varit uppbyggd av tegel.

E tt av härdfundam enten  rensas fram  m ed tryck lu ft.

Härd 4 fram rensad. K ylkaret syn s i m itten .
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F und am en ten  till ham m arstolen  vid städ 4 o ch  till städ 1, 
sam m anförda på en teck n in g . V irket i b o tte n  var lagt kors
vis, in n eslu tet av en  knuttim rad ram , o c h  fungerade som  
stö tb o tten  (se även sk issen  på nästa sida).

Hammarplatser med tillhörande städ 
Tre hamm arplatser efter större hamrar påträffades. 
En fjärde var troligen bortgrävd i samband med vat
tenrännans omgrävning. Av hamm arplatserna fanns 
endast de långa förankringsjärnen för ham m arsto
len kvar, förankrade i stenkistor. Den undersökta 
hamm arplatsen vid städ 4 saknade dock stenkista. 
Här var de fyra järnen fastsatta i fem lager tim m er
stockar.

En m indre hammarplats förankrad i en stenkista 
låg intill städ 4. Dessa små järnfästen, åtta  stycken, 
hade troligen hållit två små stjärtham rar (mindre 
hamrar som lyfts genom att drivaxelns tänder tryc
ker ner bakänden på ham m arskaftet) riktade m ot 
norr och drivna av samma hjulstock som den stora 
hammaren.

Stjärtham rar na har, om tolkningen är riktig, sla
git på två små städ som su ttit på södra sidan av e tt 
stort tim m erfundam ent.

Till de stora städen fanns fyra fundam ent beva
rade. På städ 2 och 4 var även städstockarna kvar. 
Fundam enten till städ 1 och 2 undersöktes helt och 
städ 4 delvis. Dessa låg 1,3—2 m eter under golvni
vån. De bestod av en knuttim rad ram som vilade 
på e tt golv av tjocka bräder. Innanför ram en fanns 
upp till tre tton  lager av rundvirke lagda vartannat

Övre bilden: S täd 4 fram rensat. O vanpå ligger järnsockeln , 
vari själva städ et placerades.
Därunder fu n d a m en tet till städ 4 fram taget.

varv i nord-sydlig riktning och vartannat i öst-väst- 
lig riktning. På dénna stö tbo tten  låg städstocken 
placerad.

Städ 1 och 4 var av samma typ med en städstock 
helt innesluten i kraftiga järnringar, 10 cm breda. 
Städ 1 hade endast en ring kvar som visade vilken 
typ  det varit, medan städ 4, som var bäst bevarat, 
hade hela städstocken och de flesta ringarna kvar. 
Ovanpå stocken låg en städsockel i järn, på vilken 
själva städet vilat.
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Tegelgolvytor
Fyra y to r med tegelgolv av ler- och slaggtegel fanns 
i smedjan. Två av dessa låg i den sydvästra delen 
och härrörde troligen båda från blåsmaskinshuset. 
Den sydligaste var bäst bevarad och hade e tt  när
mast in tak t kugghjulshus, och måste därför också 
vara yngre. Det äldre blåsm askinsfundam entet låg 
direkt norr om det förra och var m ycket fragmen
tariskt bevarat. Enligt brandförsäkringshandlingar 
bör den första biåsmaskinen ha legat just på denna 
plats — därav tolkningen. En sista tredje placering 
av biåsmaskinen var ovanpå hammarstolsfundamen- 
te t vid städ 3, vilket framgår av interiörbilden på 
sid 118.

De övriga två tegelgolven, e tt rektangulärt och 
e tt i det närmaste run t, låg i smedjans m itt. Deras 
funktion har inte kunnat bestämmas närmare.

S täd stock en  till städ 2 ly fts  upp m ed traktor. H ela städ stoc- 
ken var gjord i e tt  sty ck e .

Städ 2 bestod av en enda tim m erstock, huggen 
fyrkantig och med järnband från undersidan och 
upp längs sidorna avslutade i en ring/ögla. Stocken 
satt nedsänkt i tim m erram en och ordentligt fastki- 
lad.

Vattenledningar
Härdarna i smedjan måste kylas med vatten, dels på 
bottenhällen och dels vid blästerluftintaget. Även 
verktygen kyldes med vatten. Vattentillförseln 
skedde via e tt rör av järn med 10 cm diam eter. Rö
ret gick från den övre vattenrännan och anslöt till 
e tt vattenledningssystem av genomborrade tim m er
stockar. Stockledningen låg under golvet längs hela 
östväggen och fram för härdarna 1-3, för a tt  sedan 
via en skarvning fortsätta  genom härd 4 där ledning
en var igensatt med en träplugg. Dräneringen av vat
ten skedde via en grov avloppsledning av järn med 
samma sträckning som införselröret och med m yn
ning i vattenrännans stenvägg.

rm

Detalj av trävatten ledn ing; här en skarvdel.

123



V attenrännan, vars 
b o tten  var brädlagd, 
rensas fram.

Fynd
Fynden bestod till största delen av järndelar såsom 
band, smiden, spikar av grövre slag, bultar och 
m uttrar m m som hört till alla maskiner och ställ
ningar i smedjan, övriga fynd var kättinglås, luckor, 
rördelar, ringar, spetsar och kilar, alltsammans av 
järn. De verktyg som påträffades låg främ st vid här
darna och vid städen. Sex mejslar, en tång, en nyc

kel, e tt huggjärn och e tt m ärkjärn m ärkt »T». En 
damm bordshake samt e tt järnband med hål påträf
fades vid städ 4. Den har varit delar av reglaget för 
e tt vattenhjul.

Alla fynd som tillvaratogs finns nu i bruksm useet 
i Robertsfors, där de skall förvaras även i framtiden. 
Utöver fynden tillvaratogs även de två städstockar- 
na, en härd samt delar av vattenledningsstockarna.
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Mysteriet med gravarna på Holmögadd
Annika Sander

I riksantikvarieäm betets fornlämningsregister finns 
en ryssgrau upptagen inom Holmöns socken (nr 21). 
Av beskrivningen fram komm er dock a tt det rör sig 
om tre sensättningar. Fornlämning nr 21 på Holmö
gadd i Holmöns socken är alltså ingen »ryssgrav», 
utan snarare vakplatser för sälj ägare.

Noteringarna gjordes vid fornminnesinventering 
för ekonomiska kartan år 1959, efter uppgifter från 
holm öbor. Uppgiften pekar m ot a tt man på Holm- 
ön bevarat en tradition om a tt ryska soldater, tro li
gen från 1808-1809 års krig, begravts inom om rå
det.

På 1970-talet var fyrpersonalen på Holmögadd 
sysselsatt med a tt resa e tt ny tt sjömärke, endast e tt 
tiotal m eter från fornlämning nr 21. Under lang
ning av sten — för a tt staga sjömärkets ställning — 
frilädes oförhappandes kranier bland klapperstenar
na. Kranierna och de skelettdelar som skymtade 
täcktes åter över med stenar.

År 1975 upptäckte fyrm ästare Erland Larsson 
a tt graven hade vandaliserats — sten och jord  hade 
kastats omkring och skelettdelar låg slängda i en 
hög. Saken polisanmäldes och de kranier och ske
lettdelar som låg öppet sändes till expertis för ana
tomisk undersökning.

Tre år senare företog Västerbottens museum ar
keologisk undersökning av den påträffade graven.
De gravlagda hade placerats i vinkel mellan två sto
ra stenblock, men på grund av förstörelsen kunde 
inte avgöras hur de begravts. Skelettdelar från krop
pens olika delar låg vitt spridda.

En »ryssgrav», forn läm ning nr 2 1 , på H olm ögad d vandalise- 
rades 1 9 7 5 . F o to  p o lisen  i U m eå.

De föremålsfynd som gjordes vid undersökning
en var nio knappar, en del av e tt kritpipeskaft, en 
bössflinta samt några fragment av järn, läder och 
kläde.

Vad berättar nu dessa fynd?
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B össflin ta  från »ryssgraven» på H olm ögadd. 

Bössflintan
Johan Engström, Uppsala, som ingående studerat 
bössflintor, har telefonledes varit mig behjälplig vad 
gäller detta  fynd.

Man kan urskilja sex olika huvudgrupper av böss
flintor från 1600-talet fram till 1830-talet:

•  Under senare hälften av 1600-talet tillverkades i 
både Frankrike och England »skivslagna» bössflin
tor. Denna standardiserade form  uppstod p g a flin t
m uskötens roll som armévapen.
•  I Danmark, Nordtyskland och i viss mån även i 
Skåne tillverkades enklare bössflintor under perio
den från 1600 ända fram till 1830-talet. De slogs av 
råämnen som tillvaratogs på stränderna. De re
tuscherades runtom  och hade vanligen åsar som 
gick i bössflintans längdriktning.
•  I Frankrike uppstod en närm ast industriell till
verkning av bössflintor vid 1700-talets m itt. Anled
ningen var de stora krigen. De ofta honungsgula 
bössflintorna tillverkades av ca 8 cm långa flintspån 
och exporterades bl a till Ryssland. Det berättas a tt 
det var belagt med dödsstraff a tt yppa hemligheten 
med tillverkningsmetoden.
•  På 1790-talet började engelsmännen tillverka 
bössflintor av spån. Dessa var ofta kolsvarta och 
kan dessutom skiljas från de franska genom tekni
ken a tt dela spånen — »under-cut».
•  De rester som uppstod när man delade spånen 
kunde i vissa fall säljas som »sekunda» bössflintor. 
Dessa har ingen markerad ås.
•  Den enklaste typen av bössflinta kallas »do-it- 
yourself» och innebär helt enkelt a tt man tar e tt 
lämpligt stycke flinta och fäster i flintlåsmekanis
men.

Bössflintan från Holmögadd är slagen med fransk 
teknik och närm ast honungsgul till färgen. Den bör 
alltså vara im porterad från Frankrike. Den kraftiga
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förslitningen visar a tt den använts under lång tid. 
Det beräknas a tt en bössflinta av god kvalitet, som 
de franska, håller för minst 100 avfyrningar, medan 
mer prim itivt tillverkade måste kasseras efter 30.

Knapparna
Gunvor Klingberg vid Armémuseum i Stockholm 
har titta t på skisser av knapparna och berätta t a tt 
de som är ihåliga med två små hål på baksidan bör 
vara tillverkade under 1700-talets senare hälft. Sex 
av knapparna är civila dräktknappar som bl a an
vänts till folkdräkter i Sverige och Finland. En kan 
möjligen ha tillhört en uniform  från Åbo läns infan
teri och två kunde inte bestämmas med hjälp av en
bart skisserna.

Vid undersökn ingen  av ryssgraven fann m an n io  knappar av 
fem  o lik a  typ er . D en andra från vänster kan ha tillh ört en  
uniform  (tro ligen  från Å bo läns in fanteri). D en första  och  
den tredje ty p en  har använts till fo lkdräkter i Sverige och  
F in land . De tre typerna  m ed två hål på baksidan är troligen  
tillverkade under 1 7 0 0 -ta le ts  senare hä lft.

K ritpipan
Kritpipa är en missvisande benämning — tidigare 
kallades den lerpipa eller tobakspipa. Den tillverka
des av en vit lera som förblev vit även efter brän
ningen och det är detta  — den kritvita färgen — som 
har gett pipan dess namn.

De allra tidigaste kritpiporna tillverkades i Eng
land år 1575 och bruket a tt »dricka tobak» spred 
sig sedan snabbt. Under de olika århundradena har



kritpiporna skiftat form . 1600-talspipan hade e tt 
tjockt skaft och e tt litet huvud med en utbuktning 
m itt på. Under 1700-talet gjordes piporna långskaf- 
tade och slanka, medan de en bit in på 1800-talet 
åter ändrade utseende och fick mindre och rundare 
huvuden och kortare och rakare skaft.

A tt utifrån endast en bit av skaftet kunna datera 
denna kritpipa är svårt, om ens möjligt. Det enda 
som kan sägas är a tt den bör vara yngre än 1600- 
talets pipa och äldre än den som tillverkades en bit 
in på 1800-talet.

Skelettdelarna
Thord Lewin, Hofors, har lämnat e tt m untligt be
sked om de kranier och skelettdelar som sänts in 
för bestämning.

Kranierna är av rysk typ . De har tillhört män 
med en ålder under 30 år, men med avslutad till
växt. Männen bör ha varit omkring 165 cm långa 
och deras kvarlevor visar inga tecken på sjukdomar 
eller äldre skador.

Vad finner man då i historieböckerna om det som 
tim at på Holmögadd under 1808-1809 års krig?

Under krigets slutskede, i mars 1809, anfölls 
Åland, där Georg Carl von Döbeln förde befälet. 
Samma månad (den 18 mars) inledde den ryske ge
neralen Barclay de Tolly en marsch över Kvarken 
med 6 bataljoner, 300 kosacker och 8 kanoner.

överfärden var vansklig, då våren var på väg och 
isen hotade a tt  bryta upp. Avståndet mellan Vasa 
och Umeå är ca 110 km fågelvägen och det beräk
nades ta minst tre  dagsmarscher a tt genomföra den 
svåra bedriften. Under marschen var vädret lugnt, 
men tidigare storm ar hade tornat upp isblock som 
bildade svåröverkomliga hinder.

En spaningstrupp sändes i förväg och bör ha nått 
fram till Gaddarna den 18 eller 19 mars. Därifrån 
fortsatte den till Holmön under strid med de svens
ka förposterna.

Huvudstyrkan nådde Gaddarnas »ogästvänliga 
klippor» den 20 mars och tvingades bivackera så 
gott som utan  möjlighet a tt  göra upp eld. Det var 
dessutom en osedvanligt kylslagen och sträng vår 
med tem peraturer ned till -30° .

Karta över ryssarnas tåg över Kvarken i mars 1 8 0 9 .

I en »Pro-Memoria över Kriget i Finland och Wes- 
terbotten  samt Åland åren 1808-1809 av D:R: Bru- 
now, Stockholm  d: 25:te October 1811» står bl a i 
en anmärkning:

»Qvarkens öfvergång är verkeligen et starkt bevis 
på Ryssarnes ihärdighet och till hvad de kunna for
ceras. Ingen Magt har änu med Canoner passerat 
Qvarkens is, alldra m inst om våren. De förlorade 
likvist på denna March af kölld 8 Off:re, 19 Und: 
Off:re och 1.200 Man af de 6 .0 0 0 :de som öfver- 
gingo; desse dogo dels på sjelfva Isen, eller, sedan i 
Umeå och på Wasa Lazaretter. En råk vid Holmön 
uppehöll dem i 2:ne Dygns tid . Wid återmarchen 
åkte Trouppen och W esterbottns allmoge förlorade 
därvid 400 :de hästar.»

Sam manfattar man nu de faktiska fynd och händel
ser som kom m it i dagen kvarstår ändock frågetec
ken:

Knapparna, som är tillverkade vid 1700-talets 
slut, tyder på finska eller svenska klädespersedlar. 
Men det var illa ställt med utrustningen — »Många
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persedlar var i illa m edfaret skick och kappor sak
nades helt och hållet för en stor del av manskapet, 
—  Den stränga kölden i förening med beklädna
dens jämmerliga tillstånd, —  Många tillfrisknade 
kunde icke lämna sjukhusen av brist på kläder...».

Möjligen kan det vara så a tt ryska soldater tagit 
persedlar från fallna fiender. En annan gissning kun
de vara a tt  det rör sig om desertörer eller fångar 
från Ryssland som enrollerats i finska eller svenska 
armén.

Bössflintan, som troligen är av fransk tillverk
ning, kan sägas stärka uppfattningen a tt det är rys
ka soldater som gravlagts på Holmögadd.

»Kranier av rysk typ» — kan möjligen finska eller 
svenska soldater ha sådan huvudform ?

Fanns det någon svensk postering ute på de 
»ogästvänliga», karga och trädfattiga Gaddarna? Det 
står inte klart utskrivet a tt någon strid ägde rum  på 
Holmögadd, därem ot stred man på både Ängesön 
och Holmön.

Många ryska soldater frös uppenbarligen ihjäl. 
Med tanke på klädesbristen borde de överlevande 
ha tagit tillvara de fallna kamraternas utrustning, 
och då blir det ju  inte särskilt många föremål som 
hamnar i graven.

N ävergraven som var en näverdepå
Lars Göran Spång

Under sommaren 1978 var jag sysselsatt med arkeo
logiska utgrävningar i vilhelminatrakten, när jag 
blev uppringd av museichefen, som hade e tt  viktigt 
ärende. Han hade just få tt meddelande om a tt e tt 
sensationellt fynd kom m it i dagen vid skogsplante
ring utanför Skarvsjöby. Det var Ture Rönnholm  
från Stensele som anmälde det påträffade fyndet" 
till länsmuseet. Fyndet uppgavs se u t som en limpa 
av näver, ungefär två m eter lång. Redan på detta  
stadium ledde tanken till a tt det kunde röra sig om 
en nävergrav. Ernst Manker har beskrivit hur lappar
na lindade in sina döda i näver, och av beskrivning
en a tt döma kunde detta  fynd vara en sådan grav.

Eftersom  jag befann mig i närheten av Skarvsjö
by, fick jag i uppdrag a tt åka till fyndplatsen. Innan 
dess hade fyndet redan väckt en del uppståndelse i 
massmedia. Tyvärr kunde vi på platsen inte avgöra 
om det var en grav eller inte, tro ts a tt flera kollegor 
var med. Ingen hade sett något liknande. Jag rap- 
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porterade till museet a tt det onekligen liknade en 
grav, och det beslöts a tt jag fick avbryta mina på
gående undersökningar för a tt bringa klarhet i frå
gan.

Vi flyttade e tt arbetslag till Skarvsj öby för a tt 
göra en mindre undersökning. Det gjordes några 
försök a tt fly tta  näverpaketet på en form  för a tt se
dan frakta det till museet för vidare undersökning, 
men det visade sig snart vara lämpligast a tt  först un
dersöka det på platsen.

Undersökningsmetoden var ganska traditionell, 
även om m aterialet gav speciella problem . Vi var 
tvungna a tt använda rakbladsvassa knivar för a tt 
kunna skära igenom nävret. Genom a tt skära bort 
nävret från en m ittlinje fick vi dels en genomskär
ning på högen, och dels kunde vi beräkna hur myc
ket näver det fanns. Efterhand som näverskivor 
skars bort, framgick det a tt hela paketet bara var 
näver, och vi förstod a tt det rörde sig om en näver



depå — e tt s k näverlo.
Fyndet blev naturligtvis mindre sensationellt, 

men saknade ändå inte intresse. Nävertäkt och lag
ring av näver i e tt näverlo är en verksamhet som nu 
endast finns bevarad i muntlig tradition. Fyndet 
gav oss möjlighet a tt närmare studera tillvägagångs
sättet vid anläggandet av e tt näverlo.

I en uppteckning i Nordiska museet av Nils Eriks
son från Lövbergs by i Vilhelmina berättas utförligt 
hur nävertäkten gick till:

Det var fram för allt till taknäver man anlade nä
verlo. Barnen var med i arbetet och fick bära näver
skivorna till loet. Skivorna var sällan större än en 
aln långa. Var de längre blev de besvärliga a tt han
tera vid taktäckning. Innan skivorna placerades på 
loet skulle de »bräckas», d v s  värmas upp över en 
öppen eld så a tt de rätades ut.

Näverloet anlades sedan på en plats som eventu
ellt fick jämnas med spade. När nävret var samlat, 
lades stenhällar på, och på dessa några stockar.

Nävret kunde få ligga mer än e tt år i skogen, in
nan det togs tillvara. Man väntade tills det blev snö, 
så a tt man kunde bära hem det. När det sedan togs 
till gården lades nävret åter i e tt lo i något uthus, 
där det kunde ligga flera år.

Nils Erikssons beskrivning är intressant eftersom 
utgärvningen gav en något annorlunda bild av för
farandet, kanske beroende på lokala olikheter eller 
på a tt näverloet från Skarvsjöby visar en äldre me
tod.

Vid vår undersökning kunde inte påvisas a tt någ
ra tyngder i form  av stenar eller stockar hade lagts 
på nävret. Förklaringen till detta  kan vara a tt man 
börjat ta näver från loet, men lämnat en större del 
kvar. En annan möjlighet är a tt man i stället använt 
torv till a tt tynga ner näverskivorna.

En annan olikhet var m åtten på skivorna. Medel
längden på skivorna var närmare en m eter, vilket är 
betydligt mer än en aln (ca 60 cm), som Nils Eriks
son uppger vara det största m åttet. Den största ski
van var 1,72 m eter lång och en halv m eter bred. Vi 
m ätte ytan på det bortgrävda nävret och kom  fram 
till a tt näverloet innehöll 140 kvadratm eter näver. 
Undersökningen visade också a tt utsidan kon
sekvent lades neråt i näverloet.

Åldern på näverloet kunde inte bestämmas exakt, 
men vi fick en vägledning genom a tt e tt träd växte 
ovanpå loet. Årsringarna på trädet räknades till 120,

Övre b i lden:  T ornbild  av näverdepån. N ordöstra  halvan till 
hälften  genom skuren .
N edre  b i lden:  Profil från nordost.

vilket betyder a tt näverloet måste ha anlagts någon 
gång före 1860. Vid denna tid  var det vanligt med 
torvtak och nävertak. Man kunde också ha använt 
nävret till väggbeklädnad för a tt motverka drag.

A tt näverloet fallit i glömska kanske förefaller 
märkligt, men som framgår av Nils Erikssons berät
telse så var det vanligt a tt näverloet fick ligga några 
år, och a tt man tog en bit näver när det behövdes. 
Nävret var beständigt och tog ingen skada av a tt lig
ga. Under 1900-talet började man lägga spåntak, 
och kanske detta  är förklaringen till a tt näverloet 
fick ligga.
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Didot och Bodoni

Vi fortsätter vårt firande av bokens 
femhundraårsjubileum genom a tt i 
detta  häfte genomgående använda 
typsnitte t Bodoni för artikelrubri
kerna. De är handsatta på N yheter
nas Tryckeri i Umeå, där man fo rt
farande har sitt gamla blysätteri 
tämligen in takt. Där och i ytterliga
re några um etryckerier lever ännu 
den gamla boktryckstekniken. Men 
mellan de långa, m örka raderna av 
regaler med blysatser och den tunga 
sättmaskinen står en ny, främmande 
apparat — en fotosättare med 
tangentbord, bildskärm och dato r
minne. Tryckhallen domineras nu
mera av en offset-press.

Bodoni tillhör en grupp typsnitt 
från 1700-talet som brukar kallas 
nyklassicistiska. Didot heter e tt an
nat typsnitt från den här tiden. Med 
en sammandragning av dessa båda 
typsnittsbenäm ningar brukar hela 
gruppen ibland benämnas didoner. 
D idot var en boktryckarsläkt i Paris. 
Giambatista Bodoni var stilgjutare 
och boktryckare i Parma.

D etta  lilla 20-sidiga häfte  m ed e tt  begrav- 
ningstal finns i m u seets ägo. D et är tryck t  
i S to ck h o lm  1 8 0 6  m ed d id o tty p er . Inte  
bara ty p sn itte t  utan hela fram sidans ka
raktär är ty p isk t nyklassisk m ed m åttfu lla  
typstorlekar o c h  vä lkom pon erad , sy m m et
risk uppställn ing.

T A L
Ö F V E R  F R A M L I D N E

/éENER AL-D IR EC TEUREN "
ö f v e r  L a z a r e t t e r n a  i  R i k e t ,

COMMENDEUREN a f  KONGL. VASA
ORDEN,

O C H  :
i

• R I D D A R E N  a f  K O N G L ^ O R D S T J E R N E - O R D E N

V ä l b o r n e  H e r r

O L O F  a f  A t R E L ;
/  ^

TI ål l i t  • i Ös teråkers  Kyrka  
den 20 November 1806,

A F  .

G. A D L E R B E T H ,
Cantzli-Råd, Commend, af K. N. 0»

En af de aderton i Sv. Acad*

S T O C K H O L  M ,. 

T r y c k t  h o s  C a r l  D e l é n ,  \ 8q 6 i
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Didonerna är, som det typsnitt vi presente
rade i förra häfte t (Garamond), s k antikva- 
snitt med de typiska kännetecknen för såda
na — schatteringar och varierande linjebred
der. Men de är ändå helt annorlunda i karak
tären. Skillnaden mellan tunna och breda 
linjer i bokstaven är större än i antikvasnit- 
ten från 1500- och 1600-talen och schatte
ringarna m öter staplarna tvärt och oförm ed
lat. I de nyklassicistiska bokstäverna känner 
man inte längre deras ursprung i en hand- 
skriftsform  särskilt tydligt. De har snarare 
prägel av teknisk konstruktion.

abcdefghijklmn
G aram ond

abcdefghij klmn
B odon i

—_  stående ovalInmoi)
övergång m ellan Mtvär övergång m ellan  

schatterin g  o ch  stapel

T alet vid begravningsplatsens invigning är tryck t på 
P.M .F . L undbergs tryckeri i U m eå 1 8 4 2 . Under  
1 8 0 0 -ta le t skapades e tt  antal m y c k e t fe ta  o ch  breda  
varianter av B od on is ty p sn itt o ch  d etta  gam la 
U m eå-tryckeri (kanske d et fö r sta ? ) hade tyd ligen  
några sådana sn itt i s itt stilsortim en t. Bl a fanns en  
kursiv som  sättaren har använt i orden  »U m eå Stads». 
I stort se tt varje rad har sin egen  ty p sto r lek  och  ka
raktär o c h  det blir e tt vanligt typografisk t m önster  
under senare delen  av 1 8 0 0 -ta le t . Observera att 
k yrkoherde G rafström s nam n är satt i fraktur. Med 
d et ville nog typ ografen  m arkera författarens k yrk
liga värdighet.

T A L

då

Umeå Stads 

utvidgade Begrafningsplats

i n v i g d e s

1.1. 13  J u t t i i  1 8 4 2 ,

a f

(f<raf ström .
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Fem tio å r  e fte rå t 
Sex fotografiska återbesök
Fotografier av Tor E kholtz och Leena Saraste.

Omkring år 1930 arbetade fotograf Tor Ekholtz, 
Umeå, med a tt fotografera västerbottniska odlings
landskap åt Västerbottens läns hushållningssällskap. 
Enstaka bilder ur dokum entationen återfinns under 
1930-talet i sällskapets publikationer. Negativen, bl a 
118 stycken i form at 18x24, finns numera i Väster
bottens museums bildarkiv. På negativen finns med 
svart tusch bynamn och socken, ibland gårdsangivelse, 
skrivna.

Sommaren 1980 sökte fo tograf Leena Saraste upp 
några av fotograferingspunkterna i kustbygden för att 
på n y tt avbilda samma landskapsutsnitt. Några av 
bildparen, med Tor E kh o ltz ' bild till vänster och 
Leena Sarastes till höger, återges här. Sammanställ
ningen belyser de förändringar landskapsbilden under
gått och hur visuell arkeologi kan bedrivas med u t
gångspunkt från gamla bildsamlingar.



Brännland, Umeå
U tsik t m o t byn  från södra sidan  
U m eälven . ö v erb lick en  har m öjlig 
gjorts av en avverkning som  läm nat 
sik ten  fri.
F em tio  år senare b efinner sig f o t o 
grafen instängd i sk ogen . E tt stu 
dium  av stenarna på m arken bekräf
tar d o ck  att fo to g ra fen  h itta t rätt





2. Bullmark, Sävar
E tt vägparti vid Sävarån. D en  gam la  
vägen lö p te  uppe på en  grusås och  
svängde efter  en  b a ck e , där fo to g ra 
fen  stå tt , över ån på en träbro.
Ä sen är nu urschaktad, ån döljs bak 
o m  en lövträdsridå o c h  vägen är 
fly tta d . Själva fotograferingspunk- 
ten  ex isterade  in te  längre.





3. Botsmark, Sävar.
En u tsik t söderifrån m o t b y n . Sävar- 
ån löper i skärningen på andra sidan  
vägen.
G ärdesgård, loge o ch  lador har fö r 
svunn it, lö v v eg eta tio n en  har börjat 
tränga in på våtm ark en . B ebyggelsen  
längs U m eå-vägen på andra sidan ån 
har förtä ta ts .



EsSéersmcrrA > Afysätra >s-n.



4. Estersmark, Nysätra
E tt ö p p et åkerlandskap under slåt- 
tern . Skihagar (gärdesgårdar), lång- 
hässjor, lador o ch  den stora åttkant 
logen  ger prägel åt u tsik ten .
En ny vägdragning har ändrat land
skapets struktur. M en lo g en  o ch  la
dan till vänster o m  b ild en s m itt
punkt ger bekräftelsen  p å  att vi b e 
finner oss vid sam m a p u nk t.





5. Bodbyn, Burträsk
Vid B od b ysu n d , innersta änden av 
B odb yträsken . En u tsik t m o t nord
ost m o t raden av gam la gärdar. 
Landsvägen m o t S k e lle fteå  d o m in e 
rar nu b ilden , lik som  förgrundens  
villa m ed gräsm atta o ch  trädgård.
På andra sidan vattn et återfinns  
dock  ännu de flesta  av de gam la går
darna.



J>
Ä*



6. Medle, Skellefteå
E tt gårdsporträtt av k lassiskt slag 
m ed högrest parstuga, rund loge, la
dugård o c h  fam iljen  uppställd  vid 
flaggstången.

kYAVAVAY.
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Hemslöjden och museet inbjuder till följande kurser 
sommaren 1983:

27 jun i—1 juli 

27 jun i—1 juli

27 jun i—1 juli 

4 juli—8 juli 

4 juli—8 juli 

4 juli—8 juli

LINBEREDNING OCH SPANAD  
Kursledare Ulla Lönnqvist—Olofsson
VÄXTFÄRG N IN G , fortsättningskurs 
Vi färgar ull och lin e f  ter gamla recept 
samt styckefärgar.
Kursledare Gunnar Beck
BLOCK- och SC H ABLO N TRYC K  
Kursledare Mellvin Olsson
ULL- och LINSPÅNAD  
Kursledare Ulla Lönnqvist—Olofsson
VÄX TFÄRG N IN G  
Kursledare Gunnar Beck
RO TSLÖJD
Kursledare Vifast Björklund

.vs'.'jyv
W

s l ö j d s o m n u r  

på Ganimlta
Kursavgift 250 kr. Kostnader för material och resor för insamling av material tillkommer.

Upplysningar i museets reception, tel 090/11 86 35, eller genom hemslöjdskonsulent Karin Holmberg, 
tel 090/13 79 25, 13 7010.

Kursavgiften insattes på postgiro 69 45 89-3, Västerbottens museum, vid anmälan. Sista anmälningsdag 
14 dagar före kursstart.

I nästa nummer

I  nästa num m er av V ÄSTERBO TTEN  fortsätter  
studiet av e tt viktigt västerbottniskt kulturlandskap  
— skogen. Detta med anledning av a tt länets skogs- 
ägarförening fyller 50 år och har s tö tt en fotogra
fisk dokum entation av nutida skogsarbete. Ansva

ret för bildarbetet — som gällt e tt  skogsbruksområ- 
de i Lövånger och en enskild skogsägare i Kroksjö, 
Umeå — har vilat på fo tograf Horst Tuuloskorpi, 
som under försommaren avslutar beskrivningen av 
skogsbrukets årscykel.



Västerbotten •
E n  t i d s k r i f t  o m  l i v  o c h  a r b e t e  f ö r r  o c h  n y s s ,
o m  n a t u r  o c h  k u i t u r ,  o m  m ä n n i s k o r  o c h  d j u r .  Västerbottens läns hembygdsförening

T i d s k r i f t e n  u t k o m m e r  m e d  f y r a  n u m m e r  p e r  å r .  P r e n u m e r a t i o n :  å r e t s  h ä f t e n  4 0 :
R e k v i s i t i o n e r  o c h  p r e n u m e r a t i o n :  h ä f t e n  i e n  b o k  4 5 :
V ä s t e r b o t t e n s  l ä n s  h e m b y g d s f ö r e n i n g ,  h ä f t e n  o c h  b o k  6 5 :
P g  6  2 6  2 2  -  6 .  l ö s n u m m e r  1 5 :


