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gör en labyrint

Labyrinten är en sägenomspunnen fornlämningstyp som har sitt ursprung i 
medelhavsområdets bronsålder. Teorierna om vem som har byggt dem och 
varför de är byggda är många. Vissa påstår att de är gjorda som ren för-
ströelse. Det finns också sägner som berättar att det är skeppsbrutna sjö-
män eller sjömän som väntat på gynnsam vind som anlagt labyrinterna.

Labyrinternas placering, på skären i kustbandet, på platser som använts 
för säsongsfiske talar för att det är fiskare som anlagt dem, för att med 
magi betvinga vädret och försäkra sig om god fångst. Det verkar som om 
de flesta labyrinterna i Västerbotten är anlagda under 1400-, 1500- och 
1600-talen. Labyrinterna längs Norrlandskusten är av två typer: med kors-
formig grundplan och med spiralformad uppbyggnad.

Den korsformiga labyrinten är något svårare att konstruera. Titta på 
bilden och förvissa er om att ni förstått principen innan ni börjar.

Välj en förhållandevis plan yta där det finns gott om sten. Börja med att 
lägga upp ett lager med ungefär lika stora stenar. Sen är det bara att börja 
bygga.

korsformig labyrint
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åk på exkursion

Om ni vill göra en utflykt för att titta på lämningar vid kusten kan det vara 
lämpligt att börja med att söka i fornlämningsregistret för att ta reda på 
vilka lämningar som är kända. 
En lämplig plats att starta på är:
http://www.sparfran10000ar.se/

Väl ute vid kusten kan man förslagsvis leta efter spår som vittnar om 
landhöjningen till exempel gamla bryggplatser eller båthus som hamnat en 
bit upp på land.

Det kan också vara intressant att besöka en gammal lastageplats eller 
en gammal hamn. Här kan man med lite tur hitta exotiska växter, rester 
av föremål eller flinta. Det är dels skräp som har kastats, dels sådant som 
utgjort eller följ med båtarnas ballast.
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landhöjningen

Ta reda på hur kusten såg ut tidigare. Utgå från en karta som har utritade 
höjdkurvor till exempel ekonomiska kartan, topografiska kartan eller den 
nya »Terrängkartan«. Över kartan lägger ni någon form av ritfilm. Bestäm 
er för vilken tid som ni ska koncentrera er på. Kalkera den aktuella höjd-
kurvan och markera platser som ni vill veta hur de låg i förhållande till 
havet, till exempel området där ni bor.

Landet höjer sig cirka 1 meter på 100 år. Det innebär att femmeters-
kurvan visar hur det såg ut under 1500-talet, tiometerskurvan hur det 
såg ut under slutet av järnåldern och trettiofemmeterskurvan hur det såg 
ut när bronsåldersrösena byggdes. Som högst har havet stått ungefär 240 
meter över nuvarande havsnivå i vårt län.

Ni behöver:
Karta med höjdkurvor.
Någon form av ritfilm.
Vattenfasta tuschpennor.
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knep & knåp

gör en barkbåt.
När man ska göra en barkbåt är det viktigt att man utgår från en riktigt 
bra barkbit. Försök att hitta en ganska stor och tjock bit av tallbark. Titta 
på bilder av båtar någon bok och bestäm vilken sorts båt det ska bli. Börja 
med skrovet och gör sedan detaljerna. Om ni är flera som gör barkbåtar 
kan man, när båtarna är färdiga, ordna en »kappsegling«.

knopar
För alla sjömän var och är det fortfarande, viktigt att vet hur man gör kno-
par. Leta efter bra bilder (det finns i många uppslagsböcker). Det enda ni 
behöver är ett bra rep.

skicka flaskpost
Skicka ett brev i en flaska som ni sedan slänger i havet. Använd en pet-
flaska som inte går sönder så lätt och se till att korken sluter tätt. Skriv 
vilka ni är, var ni bor och er adress eller telefonnummer. Sen får ni vänta 
och se om ni får svar.
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gör en kustexpedition

För den eller de klasser som intresserar sig för kustens kulturlandskap finns 
i dag möjlighet att göra en flerdagars utflykt med båt och övernattning till 
den tidigare något otillgängliga ön Stora Fjäderägg norr om Holmön.

Fjäderägg är en gammal fyr- och lotsplats. Här finns många lämningar 
från olika tider och verksamheter. Även naturen är särpräglad med bland 
annat ett rikt fågelliv.

I dag fungerar fyrvaktarbostäderna som vandrarhem. Det har 20 bäddar 
men kan ta emot fler gäster om några kan sova på madrasser på golvet. 
Här är det torrdass och vatten i kran utomhus som gäller.

Till Fjäderägg från Holmön tar man sig med Holmöslupen som är en 
rekonstruktion av en båttyp som tidigare var vanlig längs kusten. Till 
Holmön går färja från Norrfjärden som man kommer till med buss från 
Umeå.

Det finns mycket att se även på Holmön. Passa på att besöka Holmöns 
Båtmuseum som visar gamla bruksbåtar, liv och näringar på Holmön samt 
djur och natur i Kvarken.

För uppgifter om priser öppettider vad gäller vandrarhemmet, slupen 
och Holmöns båtmuseum, gå in på:
http://www.holmonsbatmuseum.se/


