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Kulturspår i Lycksele
Handledning för lärare

Den här handledningen är ett av resultaten av projektet ”Kulturspår i landskapet – en resurs i
skolan”. Partners i projektet har varit Västerbottens museum och Skogsstyrelsen i Sverige samt
Nord universitet, Helgeland museum, Polarsirkelen friluftsråd och Statskog i Norge. Övriga
finansiärer har varit EU:s interregprogram Botnia-Atlantica, Nordland fylkeskommune och
Länsstyrelsen Västerbotten/kulturmiljö.
Vårt arbete har skett i nära samarbete med lärare i Sverige och Norge; från inlandskommunerna
i Västerbotten och från Helgeland i Norge.
Kulturspår som finns i skolans närmiljö ska vara intressanta och enkla att besöka och
använda i undervisningen. Vi har därför iordningställt visningsområden i Lycksele och
Vilhelmina tätorters närområden, där vi har valt ut intressanta besökspunkter, beskrivit
dem och gett förslag på arbetsuppgifter som ni kan göra tillsammans med era elever.
Handledningen är riktad till lärare med elever från årskurs 1 till 6 och är tänkt som ett
levande material. Det är vår förhoppning att ni som använder det kan fylla på med fler
besökspunkter och arbetsuppgifter allt eftersom ni arbetar med kulturspår i
undervisningen. Ni kan läsa handledningarna och boken ”Kulturlandskapet som
undervisningsarena” på webben på
https://www.vbm.se/barn-skola/ny-bok-kulturlandskapet-som-undervisningsarena/ eller
hämta hem dem som pdf via https://sparfran10000ar.se/pa-gang-i-lanet/projekt-ochuppdrag/kulturspar-i-landskapet/
Pdf:erna är i skrivande stund lite gömda i texten, men går att klicka på så att man får upp
dem och kan spara dem.
Om ni vill veta mera om kulturspår i landskapet rekommenderar vi att ni läser boken
”Kulturlandskapet som undervisningsarena”, vilken fördjupar sig ytterligare i ämnet. Boken är
framställd inom projektet och delas ut till skolorna.
Vi vill rikta ett stort tack till alla lärare som bidragit med aktivitetstips till besökspunkterna. Vi vill
även passa på att uppmärksamma de fotoarkiv varifrån många av de gamla fotografierna är
hämtade: fotoarkivet på Västerbottens museum och Lycksele hembygdsgilles fotoarkiv, stora
”skattgömmor” för Lyckseles lokala historia. Vill man lära sig mer om Lyckseles historia kan vi
tipsa om följande böcker: ”Lyksälie”, utgiven 2006 (red. I Gustafson), ”Om tider som svunnit”, av
W Söderholm, utgiven 1973, samt häftet ”Stadsvandringar i Lycksele”, av Västerbottens museum
som en del av Sevärt i Västerbottens län.
Förutom de historiska bilderna är fotona tagna av Västerbottens museum och Skellefteå museum
(arkitekturöversikten) samt Therese Sigmundsdotter, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen
Therese Sigmundsdotter
Västerbottens museum
Mattias Johansson
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KORT INTRODUKTION
TILL LYCKSELES
HISTORIA

De första människorna bosatte sig i trakterna runt Lycksele redan på stenåldern. Då låg
Lycksele vid kusten, och här fanns gott om mat i vattnet och i skogarna. Boplatser längs
älvstränderna, hällmålningarna och fynden vid Korpberget är många tusen år gamla och vittnar
om att människor levt i området länge, mer än 8000 år.
Under medeltiden var Lycksele lappmark skogssamiskt område. Den jordbrukande
befolkningen vid västerbottenskusten begav sig visserligen under somrarna på jakt- och
fiskefärder inåt landet vattenvägen, och samerna reste vintertid åt andra hållet för att handla och
betala skatt vid marknadsplatserna, men överlag var kontakten mellan svenskar och samer
ganska sporadisk. Ändå in på 1500-talet var området fortfarande inte särskilt hårt knutet till
Sverige och någon egentlig bebyggelse fanns inte i Lyckseletrakten. Detta skulle dock förändras
på 1600-talet. Då anlades, på kungens initiativ, kyrkplatser i de fem svenska lappmarkerna. På
en halvö i Umeälven, där samerna sedan tidigare haft ett vinterviste, beslutades det att Ume
lappmarks kyrkplats skulle byggas. Platsen kallades Lyksälie, och var föregångaren till det
nuvarande Lycksele. Ett kapell och en prästbostad iordningsställdes 1607 och i och med detta
var inte bara Ume lappmark, utan också alla samer i det området, definitivt knutna till Sverige. Nu
kunde kungen enkelt få in sin skatt, all handel kunde ske under kontrollerade former och en ny
utpost för bondekolonisationen hade etablerats. Dessutom kunde den svenska kyrkan nu mer
aktivt sprida den kristna tron till samerna.
Det tog tid för Lycksele att växa men redan 1632 fick orten en skola; Skytteanska skolan. Tanken
var att man vid skolan skulle utbilda samiska pojkar, för att få fram duktiga elever som senare
skulle kunna studera vidare till att bli präster. Dessa skulle sedan verka bland samerna och nå ut
med det kristna budskapet på deras modersmål. Från mitten av 1700-talet tog man dock också
emot flickor och nybyggarbarn. Många präster i Lappland utbildades med tiden i skolan i Lycksele,
och på så sätt spreds också kristendomen till den samisktalande befolkningen. Men det gick
långsamt, och det skulle dröja ytterligare drygt hundra år innan den svenska kyrkan i Västerbotten
ansåg sig ha omvänt alla samer i Lycksele lappmark till den kristna tron.
Mot slutet av 1600-talet tog bondekolonisationen i de svenska lappmarkerna fart. Kungen
erbjöd alla som anlade nybyggen särskilda privilegier - bland annat 15 års skattefrihet och frihet
från knektutskrivning, vilket var ett mycket bra löfte under en tid då Sverige nästan hela tiden var
i krig. Många nybyggare vandrade nu upp mot Lyckseletrakten för att bygga sig en framtid. De
första nybyggarna kom från Finland, vilket kan tyckas konstigt för oss idag, men Finland var på
den tiden en självklar del av Sverige. Det var nästan uteslutande finnar som först odlade upp
områdena runt Lycksele. Samiska och finska var de dominerande språken kring sekelskiftet 1700,
och det här är också anledningen till att nybyggarnas del av kyrkstan kallas för ”Finnbacken”.
Skolmästaren och prosten Pehr Fjellström verkade i Lycksele vid den här tiden, och han var den
som först gav ut en bok på ett samiskt skriftspråk.
Vid 1700-talets slut gjorde trångboddheten på halvön i kombination med vårflodens årliga
översvämningar att man flyttade samhället från Gammplatsen upp på Heden, där stadens
centrum ligger idag. Nu hade också kolonisationen av Umeå lappmark tagit fart ordentligt, men
Lycksele stad var fortfarande knappt mer än en kyrkoplats med en handfull bosatta familjer. Det
var långt mellan nybyggena, men man reste till det växande samhället för att handla och gå i
kyrkan. Vägar fanns fortfarande inte. Sommartid åkte man båt eller tog sig fram till fots längs de
stigar som förband orter och nybyggen med varandra. Myrar och berg var dock besvärliga hinder
och människor färdades därför helst på vintern då framkomligheten var lättare. Hästar och renar
var viktiga transportmedel vintertid och nybyggarna hjälptes åt att underhålla vinterlederna. År
1826 blev den första landsvägen färdig. Den gick mellan Vindeln och Lycksele och mot slutet av
århundradet fanns ett ganska stort antal vägar byggda.

Dessa vägar var dock av dålig kvalitet. När en apotekare i Lycksele köpte en bil i Stockholm år
1900 levererades den med tåg till Hällnäs, för att sedan köras vidare till Lycksele. Den kom bara
halvvägs innan den fastnade, och det var med stort besvär man fick den till Lycksele. Väl på plats
kunde den i stort sett bara köra inne i staden, så den blev inte till någon större nytta. Detta var
den första bilen i Västerbottens län, och troligen den första bilen norr om Gävle.
Under andra halvan av 1800-talet
blev de norrländska skogarna
eftertraktade. Här fanns fortfarande
stora urskogar att avverka, och
skogsbolagen gjorde stora förtjänster.
Timrets höggs och flottades vidare till
Baggböle och Håknäs. Det behövdes
mängder av skogsarbetare, körare,
huggare och flottare för att möta
behovet. Arbetet utfördes till största
delen på vintern, då bönderna ofta var
relativt sysslolösa, och betalningen var
kontant vilket gav en välkommen
extrainkomst. Vid 1900-talets början
ledde skogsarbetet till en ny
nybyggarvåg:
kronotropare
och
kolonister flyttade in i ensligt belägna nybyggen och småbruk i de statliga skogarna, där de fick
bo i utbyte mot att de utförde ett antal veckors skogsarbete per år. Arbetet i skogen var tungt men
på 1950-talet gjorde motorsågar och traktorer entré. Med tiden blev arbetet enklare och mer
säkert men det betydde samtidigt att det inte behövdes lika många skogsarbetare i skogarna som
förut. Många småbönder och kronotorpare flyttade därför in till den växande centralorten
Lycksele.
Lycksele har vuxit rejält från och med 1800-talets andra del, då både handelsmän och
hantverkare flyttade in i staden. Precis som många andra orter förr i tiden, så eldhärjades
Lycksele flera gånger, och många
gamla byggnader har således
brunnit upp genom åren. En del av
den gamla bebyggelsen finns dock
kvar. Staden fick stadsrättigheter år
1946, och blev då Lapplands första
riktiga stad. Järnvägens ankomst
gjorde att staden snabbt utvecklades
till en typisk småstad med mindre
industrier och viktiga offentliga
institutioner som t.ex. lasarett,
gymnasium och tingsrätt. Sitt
befolkningsmaximum
uppnådde
Lycksele på 1960-talet.
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Kartor –
hitta till besökspunkterna

Lycksele Arena - översiktskarta
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STADSVANDRING
I LYCKSELE
Ämnen: Historia, Matematik
Tidsåtgång: En till två timmar, eller en heldag

Att förstå sin stads historia är ett bra sätt att lära sig om sin nutid. Ett bra material för den
här historievandringen är det lilla häftet "Stadsvandringar i Lycksele" som finns att köpa
på Lycksele Turistinformation eller Skogsmuseet. Skräddarsy din egen stadsvandring,
eller använd de här föreslagna platserna för en liten stadsvandring som kan hinnas med
på en lektionstimme.
Vill ni fördjupa kunskaperna kan man koncentrera sig på någon eller ett par byggnader
och jobba mer runt dessa, eller dela in eleverna i små grupper som jobbar med varsin
byggnad.
Att få kunskap om de hus som finns i ens omgivning kan ofta stimulera nyfikenheten att få veta
mer om deras tillkomst och historia, och vilka som har levt där. Det kan också göra att man blir
mer intresserad av att bevara de gamla husen.

ARBETSUPPGIFTER
En uppgift kan vara att skicka ut grupperna med en karta och en lista på vilka byggnader de ska
hitta. Väl på plats vid byggnaderna ska de:


utifrån bilderna på arkitekturbladet försöka klura ut när byggnaden har tillkommit och ta en
bild av varje byggnad, kanske en bild av av gruppen med huset i bakgrunden.



svara på frågor runt varje byggnad, t.ex. genom att googla fram svaret direkt på plats, gå
till biblioteket och söka litteratur om Lycksele eller arbeta vidare med byggnaderna i
klassrummet. Några förslag på arbetsuppgifter och ämnen att fundera över följer vid de
olika besökspunkterna.

En annan arbetsuppgift kan vara att gå ut på promenad tillsammans i ert skolområde eller
bostadsområde och peka ut de hus, platser eller saker ni tycker är viktiga att bevara för framtiden.
Ta med kamera, papper och penna. Ta bilder på husen med kameran och rita av dem.
Fundera på följande frågor:


Vad vill ni bevara? Vad ska vi spara på? Vem ska bestämma vad som ska bevaras? Vad
ska bevaras? Varför ska det bevaras? Hur ska det bevaras? Vem ska ta ansvar för att det
bevaras?



Vilka hus är fina? Vilka är fula? Vilka är värdefulla? Vad krävs för att något skall vara
särskilt viktigt att skydda? Att det är gammalt, vackert, unikt, välbevarat, typiskt för sin tid,
eller att det är förknippat med någon känd person, fortfarande kan användas, eller är
betydelsefullt människor i närheten?

Material:
- ”Stadsvandringar i Lycksele" – karta
- En kamera/telefon med kamera och om möjligt internetanslutning för varje grupp
- Eventuellt varselvästar

STADSVANDRING – NÅGRA BESÖKSPUNKTER
1. HAMN

Husen i Hamn.

De små husen i Hamn var på sin tid billiga eftersom området ofta översvämmades av vårfloden.
Det var en tätbebyggd arbetarstadsdel med smala gator, och här finns fortfarande några
välbevarade uthus. Speciellt för området är också de brandgator som finns mellan uthusen, där
man skulle kunna ta sig in med brandsläckarutrustning. Kika in i en brandgata.
-Leta reda på ett uthus och ta en bild på det. Vad är egentligen ett uthus? Vad användes det till?
-Vad har man en brandgata till?

Översvämning i Hamn 1942

2. HANDELSBANKSHUSET
Handelsbankshuset vid torget, uppfört 1919, är byggt i klassicistisk stil. Det är en arkitekturstil
som har tagit inspiration från klassiska byggnader, alltså från det antika Grekland och Romarriket.
Olika arkitekturstilar användes olika typer av byggnader och för att uttrycka olika värden.
Ta en bild utanför huset. Varför tror ni att man har valt den klassicistiska stilen till en bank?

Handelsbankshuset längst till vänster i bilden.

Torget 1907. Jämför de båda bilderna över torget. Det är 112 år emellan dem. Skulle du känna igen dig i
Lycksele för lite mer än hundra år sedan?

3. GAMLA FOLKSKOLAN
Gamla folkskolan, ”Templet”, från slutet av 1800-talet är en storslagen byggnad som
representerar den pampiga arkitektur som användes vid nyuppförda byggnader i Lycksele vid
den tiden, och som gav Lycksele smeknamnet ”Lappstockholm”. Leta reda på skolan och ta en
selfie vid stora entrén!
Fundera på arkitekturen. Vilken stil är den byggd i? Vad vill den uttrycka? Varför byggde man en
skola i den här stilen? Titta på omgivningarna på de gamla bilderna och jämför med hur det ser
ut idag.

Utsikt från Korpberget över Lycksele år 1897. Gamla folkskolan tronar högt över de andra husen.

4. NUVARANDE TINGSRÄTTEN, DET GAMLA KOMMUNALKONTORET
Tingsrätten byggdes 1939 som kommunalkontor. Arkitekturen har inslag av funktionalism och
klassicism, och låg då det byggdes granne med de timrade kyrkstugorna som givit området
Finnbacken sitt namn. De äldsta kyrkstugorna i kyrkstaden brann ner 1893. Nya byggdes på
platsen, men alla revs på 1940-talet.
Fotografera eller titta en stund på huset och jämför med bilden här nedan av hur det såg ut när
kyrkstugorna fortfarande fanns kvar. Här mötte det gamla det nya.
Vad var en kyrkstad? Vad användes de till? Fanns de i hela Sverige eller bara på vissa ställen?

Det nybyggda kommunalkontoret bredvid de gamla kyrkstugorna.

Dasslängan på Finnbacken.

5. MEDBORGARHUSET
Medborgarhuset (MB) byggdes 1959-1961 i individuell modernistisk stil. Den modernistiska
arkitekturen blickar bara framåt och hämtar ingen inspiration från tidigare stilar. Medborgarhuset
är ett bra exempel på den modernistiska stilen. Huset är byggt av påkostade material i hög
kvalitet. Idag är byggnaden tyvärr till viss del skymt av biblioteket.

-Hur ser dagens byggande ut? Vilken stil tycker ni är dominerande? Hur skulle ni vilja att husen
byggdes?

6. JÄRNVÄGSSTATIONEN

Järnvägsstationen byggdes 1924 efter en typritning från SJ. Taket har fotfarande ett fint
spåntak.I stationen fanns också en bostad med tre rum och kök för stationsföreståndaren, samt
godsmagasin. På stationsområdet finns fortfarande godsmagasin, en vattenhäst, lokstallar och
en vändskiva. Gör några arbetsuppgifter med järnvägen som utgångspunkt. Men var försiktiga
och gå inte över spåren – använd gångtunneln!
- Varför var järnvägen så viktig för norra Norrland?
- Idag har flygplatserna ofta blivit viktigare än
järnvägsstationerna, och många järnvägslinjer trafikeras
inte alls med persontrafik längre. Vilka fördelar respektive
nackdelar finns det med tåg framför flyg, och vice versa?
- Titta på en karta över det svenska järnvägsnätet. Vart
kan man resa med järnväg från Lycksele?
-Varför tror ni att det inte finns någon järnväg längs kusten
i norra Norrland?
-Kan ni hitta de olika byggnaderna som hör till
stationsområdet?
-Till vad använde man en vattenhäst?

Vattenhäst

Lokstallar och vändskiva.

TRADIONELLA TIMRADE HUS
Landsbygdens bebyggelse har växt
fram under flera hundra år. De flesta
hus i norra Skandinavien var timrade.
Detta byggnadsskick togs också med
till städerna och många äldre hus har
en timrad stomme. Ibland putsades de
för att se ut som stenhus.

NYRENÄSSANS ca 1850-1900
Stilen tog inspiration från
furstepalatsen i Italien. Under den
inklädda takfoten sattes konsoler.
Fasaden var rik på tydliga vertikala och
horisontella utsmyckningar.
Markstedska villan i Skellefteå
uppfördes på 1800-talet som
handelsbostad. Fasaderna är ljusgula
och fönstren rödbruna.

JUGEND ca 1900-1930
Naturens organiska mjukhet fick stå
som förebild för det nya formspråket.
Det här bostadshuset byggdes omkring
1910 i Norsjö. Fasaderna är putsade
och taket täckt av grönmålad plåt.

EMPIRE ca 1790-1850
Empire är en enklare variant av
klassicism. Angården på Backen i
Umeå uppfördes på 1700-talet med
gulmålade fasader och gröna fönster.
Taket är valmat.

SCHWEIZERSTILEN ca 1850-1900
Visade ett nytt ideal som byggde på
träets former och möjligheter, inte på
stenens. De rikt lövsågade
utsmyckningarna, s.k. snickarglädje, är
kännetecknande för stilen.
Åbackapaviljongen i Bureå uppfördes i
Schweizerstil i slutet av 1800-talet.

JUGEND ca 1900-1930
Kraftverksstationen i Finnfors, Boliden,
uppfördes på 1910-talet. Fasaderna är
putsade och utsmyckade med tegel.

1700-1800-TALEN - NYKLASSICISM
Nyklassicismen tog sin inspiration från
det antika Grekland och Romarriket.
Baggböle herrgård uppfördes på 1800talet som bostad till sågverkets
disponent. Fasaderna är vitmålade och
fönstren röda.

SCHWEIZERSTILEN
Det här fönstret med snickarglädje
sitter i en smedja i Norrliden, Boliden.
Smedjan uppfördes i början av 1900talet.

NATIONALROMANTIKEN ca 1900-1930
Ringstrandska villan i Umeå uppfördes
som privatbostad på 1920-talet.
Fasaderna är brunmålade, fönstren
gröna och taket täckt med grönmålad
plåt.

NATIONALROMANTIKEN ca 1900-1930
Länsmansgården uppfördes på 1920talet på Teg i Umeå. Fasaderna är
rödmålade. I takkuporna sitter
lunettfönster.

FUNKTIONALISMEN
Den här villan i Blattnicksele, Sorsele,
uppfördes på 1930-talet. Fasaderna är
spritputsade och taket lutar bara
svagt.

1950-TALET
Den här villan uppfördes på 1950-talet
i Norsjö. Fasaderna är klädda med
tegel och balkongen har smidda
räcken. Garaget sitter ihop med huset

20-TALSKLASSICISMEN, 1920-TALET
Förebilderna hämtades från antikens
Rom och från den svenska
nyklassicismen under 1700-talet. Enkla
former, symmetri, enhetlighet och
lugn var det man strävade efter.
Tjugotalsklassicistisk villa med fasad av
masonite i Rundvik, Nordmaling

1940-TALET
Den här villan på Sunnanå i Skellefteå
uppfördes på 1940-talet. Fasaderna är
putsade och huset har en tidstypisk
balkong.

1950-TALET
Den här villan uppfördes på 1950-talet
i Umeå. Fasaderna är klädda med smal
stående träpanel som är målad blekt
gul. Entrén har ett smitt räcke.

FUNKTIONALISMEN
Stilen tog avstånd från tidigare stilar.
Formerna var kuber och cylindrar.
Funktion en var det viktiga och
utsmyckningar skalades bort. Den här
villan på Sunnanå i Skellefteå
uppfördes på 1930-talet. Fasaderna är
slätputsade och taket helt platt.

1940-TALET
Den här villan i Gunnarn, Storuman,
uppfördes på 1940-talet. Fasaderna är
spritputsade och taket brant. Ovanför
ingångarna sitter små skärmtak.

FOLKHEMSFUNKTIONALISM, från
1940-taletArkitekturen var funktionell, men man
lånade drag från tidigare byggstilar.
Den här villan på Sofiehem i Umeå
uppfördes på 1960-talet. Fasaden är
klädd med liggande brunmålad panel.
Fönstren är stora perspektivfönster.

FOLKHEMSFUNKTIONALISM från 1940TALETDen här villan i Bjurholm uppfördes på
1960-talet. Fasaderna är klädda med
tegel. Fönstren saknar spröjs.

1970-TALET
Den här villan uppfördes i Ersmark,
Skellefteå, på 1970-talet. Den har
brant tak, spröjsade fönster och en
allmogegrind.

1970-TALET
Den här villan uppfördes i Skellefteå i
slutet av 1970-talet. Den har brant
sadeltak och fasader klädda med
stående träpanel.

.

TRADITIONALISM
Den här villan byggdes på 1990-talet i
Boviken och efterliknar en gammal
parstuga. Fasaderna är rödmålade och
verandan har snickarglädje.

NYFUNKIS
Den här villan uppfördes i Falkträsket,
Skellefteå, på 2000-talet. Fasaderna är
slätputsade och taket är ett pulpettak.
Fönstren är av olika form och storlek

TRADITIONALISM
Den här herrgårdsliknande villan
uppfördes på 1980-talet i Bovken,
Skellefteå. Huset är målat
herrgårdsgult och taket är brutet. I
entrén sitter pardörrar.

NYFUNKIS
Den här villan uppfördes i Falkträsket,
Skellefteå, på 2000-talet. Huset består
av två byggnadskroppar, har höga
fönster från golv till tak och pulpettak.
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Bångstenen
Ämnen: Historia, SO, Svenska, Geografi
Tidsåtgång: En timme

Bångstenen restes 1909 till minne av Zacharias Bång. Mycket lite är känt om honom, men
det hävdas att han är förebilden till Runebergs Sven Dufva, som 1808 slogs för sitt liv mot
ryssen i Virta, Finland, och förevigades av Runeberg i boken Fänriks Ståls sägner. I dikten
dog han, men i verkligheten överlevde han ett tiotal bajonetthugg och dog först 1845. År
1817 kom han till Lycksele via Umeå, efter en flykt över Kvarken från rysk fångenskap. I
Lycksele arbetade Bång som sockenskomakare och på Gammplatsen finns ett skomakeri
i en stuga som kallas Bångstugan. Bång levde ett brokigt liv och blev på grund av sitt
äventyrliga levnadssätt utvisad från Lycksele 1824. Han flyttade 1828 till Vilhelminatrakten
där han levde till sin död.

Det här besöket kombineras med fördel med ett besök vid Bångstugan på
Gammplatsen!

LÄS RUNEBERG
Läs Runebergs verser om Sven Dufva. Vad handlar texten om? Vilken tid utspelas den i, och i
vilket sammanhang skrevs den? Varför tror ni den här dikten blev så populär på sin tid?

SOLDATNAMN
Efternamnet Bång är ett soldatnamn. Soldatnamnen kom till eftersom väldigt många på denna tid
hette -son i efternamn, och man ville inte ha 24 Johansson och 31 Svensson i varje kompani.
Därför byttes efternamnet på soldaten helt enkelt ut till ett unikt soldatnamn, som följde med huset
som soldaten fick i ”lön” - ett så kallat soldattorp. Det var kompanichefen som tilldelade soldaten
ett soldatnamn, och vilket namn den nya soldaten fick berodde ofta på vilket humör
kompanichefen var på. Var han på ett skämtsamt humör kunde soldaten få heta egenskapsnamn
som t.ex. Snabb, Modig, Lustig, Tjock eller Hård, men oftast inspirerades namnen av djurriket

(Falk, Duva, Lejon), av naturen (Lööf, Eng, Roos) eller av vapen och militära föremål (Värja,
Stormare, Granat). I och med allmogens antagande av fasta släktnamn i slutet av 1800-talet kom
många soldatnamn att bli ärftliga, och de utgör nu ett karakteristiskt inslag i det nutida svenska
släktnamnsförrådet.


Vilka soldatnamn finns kvar idag som ni känner till? Har kanske någon i klassen ett
soldatnamn?



Hitta på ett eget soldatnamn! Vad skulle eleverna vilja heta om de fick välja? Välj ut ett
egenskapsnamn, ett naturnamn och ett djurnamn!

GRÄNSER OCH FRISEDLAR
De som bodde i Lycksele behövde inte bli soldater. Kungen bestämde nämligen på 1600-talet
att alla som bosatte sig i lappmarkerna skulle vara ”befriade från krigstjänst”, och det här gällde
faktiskt ändå fram till slutet av 1800-talet! Varken samer eller nybyggare behövde alltså oroa sig
för att tvingas dra ut i krig. Ta fram kartan och fundera över:


Var gick gränsen för de så kallade lappmarkerna? Vad betydde det ordet tror ni?



Var går den så
kallade
odlingsgränsen? Vad
innebär den?



Att man slapp
krigstjänst var ett sätt
för kungen att locka
nybyggare till de
”obebyggda”
lappmarkerna. Varför
tror ni kungen lockade
med det?



I kriget som Zacharias
Bång deltog i var
Finland en del av
Sverige, och hade
varit det i många
hundra år. Efter kriget
blev Finland en del av
Ryssland. Den nya
gränsen drogs vid
Torne älv. Hur tror ni
det hade varit om
gränsen istället
dragits vid en annan
älv, t.ex.
Skellefteälven eller
Umeälven?
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LOKAL LÄRARHANDLEDNING

Kyrkan och
kyrkogården
Ämnen: Historia, Religion, Matematik
Tidsåtgång: En till två timmar.

Lycksele kyrka med kyrkogård invigdes 1799. Den är byggd i nyklassicistisk stil, en
arkitekturstil som är mycket typisk för tiden. Man byggde kyrkor med västtorn och
klassiska former. Interiören är ljus.
På kyrkogården finns en murad gravkammare med torvtak, där bl.a. kyrkoherde Pehr
Fjellström är begravd. Han har kallats Lappmarkens apostel och spelade en avgörande roll
för utarbetandet av ett standardiserat samiskt skriftspråk. Han färdigställde en samisk
ordbok och grammatik samt översatte en mängd skrifter till samiska, bl.a. Nya
Testamentet, psalmboken och Luthers lilla katekes. Hans kvarlevor är flyttade från den
gamla kyrkogården på Gammplatsen.

Det här behöver ni:
Ritbräda och papper (helst millimeterpapper)
Pennor, sudd, linjal
Måttband, kompass
Pinnar/höjdmätare
Rep, tungt föremål

BESÖK KYRKAN
Inne i kyrkan finns mycket att upptäcka, mycket som man hittar bara i just en kyrka. Låt barnen
få titta i par eller i grupp på foton som visar små detaljer av olika symboler/ föremål i kyrkan och
låt dem sedan leta upp dem. Under tiden kan läraren fota några föremål som ni kan ha
användning av i efterarbetet.Fundera på: Vad används föremålet till? Vad betyder symbolen?
Finns det fler likadana? Kanske kan någon anställd i församlingen följa med och berätta lite om
interiören, alla symboler, de olika rummen och hur saker fungerar i kyrkan?
Sök efter olika former, som till exempel trianglar, räkna föremål exempelvis ljuskronor mm.
Diskutera tillsammans:
- Hur förhåller sig kyrkan till de olika väderstrecken? Varför ligger kyrkor ofta högt och mitt i
byn?
- Vad var kyrkans roll i samhället/skolan förr? Hur är det idag?
- När kyrkan byggdes var det lag på att svenska medborgare skulle vara lutherskt kristna. För
svenska medborgare fanns ingen religionsfrihet före 1860-talet. Sverige behövde dock en hel
del utländsk arbetskraft och under 1600- och 1700-talen infördes begränsad religionsfrihet för
dessa grupper. I övrigt var det inte tillåtet att utöva någon annan religion än den lutherska
kristendomen. Det innebar att inte heller samerna fick tro på den naturreligion som de haft
sedan länge. Vad vet ni om samisk religion innan den svenska staten började kristna samerna?
- Idag finns det fler kyrkoinriktningar än Svenska Kyrkan, som var den allenarådande på den här
tiden. Så kallade frikyrkor började dyka upp under 1800-talet och växte enormt under 1900talets första halva. Vilka frikyrkor/andra kyrkor finns i Lycksele idag (t.ex. Pingstkyrkan, Jehovas
vittnen, Frälsningsarmén, Missionskyrkan)? Vad skiljer dessa från Svenska Kyrkan? Och när
fick vi egentligen religionsfrihet i Sverige?

BESÖK KYRKOGÅRDEN
I Lycksele finns flera kyrkogårdar som man kan besöka. Här riktar vi in oss på kyrkogården som
ligger i anslutning till Lycksele kyrka, men arbetsuppgifterna kan lika gärna göras på någon av
de andra kyrkogårdarna.
Kom ihåg att visa respekt för gravarna och
kyrkogården! Detta gör man bland annat
geonom att inte gå över gravarna utan runt
dem, och inte springa eller ropa medan ni är
på kyrkogården. Innan besöket, prata om de
normer som finns vid besök i kyrkor och på
kyrkogårdar.
På kyrkogården vid Lycksele kyrka ligger
massor av gamla tiders Lyckselebor
begravda. Ofta är gravstenarna intressanta
att titta på, och gamla gravstenar säger också
ganska mycket om dåtiden; tex vilka
namnskick som var vanliga och vilka yrken
som folk hade. En del av dessa yrken har numera försvunnit (som exempelvis tunnbindare,
kusk, grosshandlare eller flottare). Dela in er i smågrupper och se er omkring.
- Leta efter gravstenar med yrkestitlar som ni inte riktigt känner igen idag. Skriv ner dem och ta
sedan reda på vad de olika titlarna innebar! Finns de arbetena kvar? Har något arbete ett annat
namn idag?
- På många gravstenar står det ”Hemmansägare” innan namnet på den avlidne. Vad var en
hemmansägare egentligen, och varför tror ni att det var så viktigt att få med på sin gravsten?
- Hur många olika yrken kan ni hitta på gravstenarna?
- Leta efter gravstenar som ni tycker är vackra eller speciella. Ta en bild eller rita av stenen!
- På gravstenarna finns det ofta symboler. Förut var kanske ett enkelt kors det vanligaste, men
på nyare gravstenar är variationen stor. Vilka olika symboler hittar ni? Hur tolkar ni de olika
symbolerna?
- Kan man se någon skillnad mellan texten på kvinnors och mäns gravstenar?
- Hur skiljer sig gravstenar från olika tider åt?
- På gravstenar kan man förutom namnet läsa födelse- och dödsdatum. Räkna ut hur gamla
olika personer har blivit. Räkna även ut medelåldern på de gravlagda i den äldre delen av
kyrkogården (närmast kyrkan).

MÄT KYRKTORNET
Använd en höjdmätare (t.ex. Blume-Leiss) eller gör din egen höjdmätare för att ta reda på hur
högt kyrktornet är. En egen höjdmätare gör du på ett enkelt sätt med en rak pinne som är lite
längre än din arm. Håll pinnen vågrät rakt fram och rikta pinnens ena spets mot ena ögat.
Sträck ut armen rakt fram och greppa om pinnen så långt ner som möjligt. Vänd nu pinnen
lodrät utan att släppa greppet och syfta in kyrktornet så att pinnens spets nu når tornets topp.
Genom att gå fram eller tillbaka ska du nu hitta det ställe där handen du håller pinnen med
pekar mot tornets grund, samtidigt som pinnens spets är riktad mot tornets topp. När du har
syftat in rätt har du hittat rätt position. Härifrån ska du mäta avståndet fram till kyrkan. Avståndet
är lika med tornets höjd.

MÄT UPP KYRKAN OCH RITA DEN I SKALA
Börja med att mäta hur långt steg du ska ta för att mäta en meter. Stega kyrkans mått. Översätt
måtten till en lämplig skala och rita en skalenlig ritning av kyrkans grundyta.

GÖR ETT LYFTBLOCK
Hur fick man kyrkklockan upp till kyrktornet? Testa olika möjligheter:
A. Ta en tyngre sten eller något annat tungt föremål och lyft den upp på ett stenblock eller ett
bord.
B. Dra upp föremålet med hjälp av ett rep.
C. Bygg ett förenklat lyftblock genom att lägga repet runt t.ex. en grövre gren i närheten av
bordet/stenblocket, binda/knyta fast stenen på en sida av repet och dra i andra änden.
Vilken metod var bäst för att få upp stenen på bordet/stenblocket?

Kulturspår i landskapet
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LOKAL LÄRARHANDLEDNING

Gammplatsen
Ämnen: Historia, SO, NO, Svenska, Geografi,
Matematik, Slöjd
Tidsåtgång: Heldag eller kortare pass vid flera
tillfällen.

På 1600-talet anlades, på kungens initiativ, Ume lappmarks kyrk- och marknadsplats på en
halvö i Umeälven där samerna sedan tidigare haft ett större vinterviste. Platsen kallades
Lyksälie. Ett kapell och en prästbostad iordningställdes här år 1607. I och med detta var
inte bara Ume lappmark, utan också alla samer i det området, definitivt knutna till Sverige.
Nu kunde kungen enkelt få in sin skatt, all handel kunde ske under kontrollerade former
och en ny utpost för bondekolonisation hade etablerats. Fram tills dess hade området
endast bebotts av samer. Den svenska kyrkan kunde nu också mer aktivt sprida den
kristna tron till samerna.
Öhn, som halvön då kallades, övergavs i slutet av 1700-talet eftersom det blev för trångt
där. Staden flyttades undan för undan till Heden, som det hette där Lycksele nu ligger. Idag
fungerar Gammplatsen som ett historiskt område där besökare kan få en bild av livet i
södra Lappland förr i tiden. Här finns den gamla kyrkogården och grunden efter den gamla
kyrkan. Runt denna finns en stor mängd husgrunder efter de kyrkstugor som stod där
tidigare. Det finns också några samiska härdar efter de kåtor som användes vid
kyrkhelgerna samt en fungerande tjärdal, skogsarbetarkoja, getarkoja mm. Här kan ni göra
mycket med klassen, men kontakta Skogsmuseet innan så att de vet att ni kommer. Några
exempel på besökspunkter och aktiviteter följer nedan.
Ni kan komma att behöva:
Karta över Lycksele kommun/Västerbotten
Kartor över Gammplatsen (finns på webben och hos Skogsmuseet)
Miniräknare
Måttband
Lästips:
Mirja Abramsson m.fl. 2006. Lyksälie. ACTA BOTHNIENSIA OCCIDENTALIS nr 25.
Gunhild Rydström. 2006. Det äldsta Lycksele – Öhn. Skogsmuseet Rapport 8, 2006.
Wolmar Söderholm. 1973. Om tider som svunnit. Historiska glimtar från Lappmarken och
Lycksele.

9. KYRKSTADEN
Att Lycksele förr i tiden var en kyrkstad innebar i praktiken att den endast befolkades under så
kallade kyrkhelger. 1607 byggdes här en liten kyrka och en prästbostad. Men någon präst
bodde inte här förrän 1673. De tidigare prästerna vägrade att flytta till obygden och kunde inte
heller prata samiska. De första åren låg platsen helt öde mellan marknadstillfällena.
En skola byggdes år 1632 och efter det bodde åtminstone skolmästare, spismästare och elever
här året om. Men fler hus byggdes och under de första 70 åren rymdes kyrka, prästgård,
tingsbod, birkarlbodar (birkarlar=handelsmän), skola och kåtor på Öhn. En uppskattning är att
det borde ha funnits ungefär 60 timmerkåtor där. Men det var bara präst- och
skolmästarfamiljerna med drängar och pigor, samt elevern som hade lov att bo på Öhn året om,
alla andra hade bara tillåtelse att vistas där under kyrk- och marknadshelgerna.
I skolan skulle samepojkar få lära sig kristendom, att läsa, skriva, räkna, samt lite latin. Tanken
var att dessa pojkar sedan skulle fortsätta att missionera den kristna tron hemma, på sitt eget
språk. År 1749 öppnades skolan också för sameflickor, och några år senare även för
nybyggarnas barn.
År 1673 kom det så kallade lappmarksplakatet, en kunglig skrivelse som tillät att folk tog upp
nybyggen i lappmarken. För att locka folk att bosätta sig där skulle de få särskilda fördelar:

skattefritt i 15 år och frihet från knektutskrivning, d.v.s. militärtjänst, för all framtid. Det sista var
inte oviktigt i en tid då det var krig nästan jämt.
Allteftersom det kom fler nybyggare till lappmarken byggdes också kyrkstugor för nybyggarna
på Öhn. Under kyrk- och marknadshelgerna kom både samer och folk från byar och nybyggen
dit och bodde i timmerkåtor respektive familjevis i stugor som delades mellan olika hushåll.
Förutom att gå i kyrkan och närvara vid dop och vigslar var kyrkhelgerna också tillfällen då man
träffades, umgicks och handlade sådant som inte kunde produceras hemma på gården. Där
hölls både marknad och ting. I Lycksele finns idag ingen kyrkstad kvar. Kyrkstaden på
Gammplatsen flyttades bort när den nya kyrkan byggdes, och kvar står bara husgrunderna. Den
nya kyrkstaden på Finnbacken brann till stora delar ner på 1800-talet och de sista stugorna revs
på 1940-talet. Cirka 120 husgrunder kan fortfarande ses på Gammplatsen. På kartan på nästa
sida är alla husgrunderna inritade.


Leta reda på några husgrunder! Hur många hittar ni? Hur stora var husen? Mät och
räkna ut!

En av husgrunderna på Gammplatsen.

RÄKNA KYRKOBESÖK
Hur ofta man besökte Öhn varierade både över tid och var beroende av om man var same eller
nybyggare. Från början var bara två högtider lagstadgade. Samerna skulle komma till
Tomasmäss den 21 december och stanna till Tre heliga konungars dag den 6 januari. Nästa
samling var från Kyndelsmässodagen i februari till Marie bebådelsedag i mars. Resten av året
var otänkbart på grund av renskötseln och att det var svårt att färdas långt under andra tider på
året än vintern.
Det fanns strikta regler för hur vistelsen på Öhn skulle läggas upp. Förutom gudstjänsterna
skulle fjorton dagar ägnas åt kristendomsundervisning, sedan kom 1-2 tingsdagar, samt en dag
för skatteindrivning. Först därefter blev det fritt för marknad och handel.
Alla som bodde i lappmarken hade kyrkoplikt, både samer och nybyggare. Om man var
frånvarande så fick man betala dryga böter.
Med tiden ändrades det vilka helgdagar som var obligatoriska. Så småningom kom också en
del nybyggare att bo bara en eller två dagars resa bort från Öhn. Då krävdes det att dessa tog
sig till gudstjänster också under barmarkstiden.
Ännu lite senare i historien skulle alla som bodde på en mils avstånd från kyrkan infinna sig vid
gudstjänst varje söndag. Hade man två mil till kyrkan var det varannan söndag som gällde, tre
mil betydde var tredje och så vidare. Några helgdagar var obligatoriska för alla. Vilka dessa var
varierade över tid, och anpassades också i viss mån efter om det alls var möjligt för samerna att
ta sig till Öhn. Men jul, påsk, pingst och Mickelsmäss var exempel på helger då alla skulle
infinna sig.


Hur ofta behövde de som bodde i exempelvis Husbondliden, Norrbyberg, Knaften och
Betsele infinna sig varje år? Ta en karta eller Google maps till hjälp!

BRÄNDER
Det brann flera gånger i kyrkstaden på Gammplatsen. I gamla protokoll kan man läsa om två av
dem, åren 1695 och 1758. Men vid arkeologiska utgrävningar kan man i marken se fler kollager
än så, vilket visar att det har brunnit fler gånger.
Vid branden 1695 brann skolhuset ned. 1758 brann prästgården och flera andra byggnader som
stod nära kyrkan. Det hade blivit väldigt trångt mellan husen och om en brand uppstod på ett
ställe spred den sig väldigt fort. Man beslutade därför att man efter 1758 inte skulle tillåta att det
byggdes fler kyrkstugor på Öhn, utan nya stugor skulle byggas på Heden, där man också byggde
ett nytt skolhus. Heden är den plats där det nuvarande Lycksele ligger. Där byggdes också den
nya prästgården upp efter branden.
Genom arkeologiska utgrävningar har man också kunnat bestämma var prästgården låg.
Husgrunden med nummer 127 på kartan har varit huvudbyggnad för prästgården.
Det fanns ingen brandkår som kunde släcka bränder på den tiden, utan folk fick hjälpas åt att
släcka bränder. På Gammplatsen var det nära till vatten, men man var tvungna att langa vatten
för att släcka. Prova att langa vatten. Bilda en vattenkedja! Testa att ställa upp gruppen på rad
och langa vatten, d.v.s. att man skickar vidare vattenhinken till nästa person i raden, och den som
är sist häller ut vattnet och skickar tillbaka den tomma hinken för påfyllning.



Hur många personer behövs om man ska langa vatten från älven till prästgården
(husgrund 127)?



Hur lång tid tar det från att man fyllt hinken tills vattnet hälls på elden?



Testa olika sätt att langa vatten, vilket är snabbaste sättet?



Hur mycket vatten rymmer en hink? Vilket mått/enhet använder man sig av?



Hur mycket väger en tom hink och hur mycket väger den fyllda hinken? Hur mycket väger
vattnet i hinken då, och hur mycket väger 1 liter vatten?

VIKTER
När man handlade förr i tiden var vikten betydelsefull. Allt man köpte vägdes i medförda säckar
eller liknande för att kunna prissättas. Pröva olika vågar från förr, t.ex. ett besman. Hur fungerade
de?
Testa att bygga själv en våg genom att lägga en planka över en större sten. Hur kan ni ta reda
på vilket av olika föremål (använd gärna naturmaterialen) som väger mest? Visa hur man kan
hitta jämviktspunkten, sedan kan ni undersöka de olika föremålen och väga dem mot varandra.
Är plankan nog stor kan ni testa hur många barn som behövs för att hitta balansen med en vuxen.
Ni kan även använda er av en galge, hänga den i t.ex. ett träd, sätta en hink eller en plastpåse
på varsin sida och lägga in kottar, sand, stenar eller annat för att jämföra vikter.
Fundera även på:
 Hur ofta och när använder vi vikter idag?
 Förr gick man med sin kasse eller korg och frågade efter t.ex. 1 kg mjöl, 10 ägg och en
limpa. Hur har det ändrats? Hur handlar man idag?

VALUTOR
Fram till 1873 var riksdaler vårt svenska huvudmynt. På en riksdaler gick det 48 skilling.


Hur många skilling blev t.ex. 5 riksdaler?



Hur såg en riksdaler och en skilling ut? Vad eller vem finns avbildad på mynt då och
idag?

1873 byttes riksdalern ut mot kronan, men kronans värde var ju annorlunda jämfört med nu. T.ex.
så fick en bonddräng vid sekelskiftet 1900 ungefär 80 kronor per år i lön, och en piga runt 60
kronor. Många som tjänade dåligt, eller var trötta på det tunga arbetet vid nybyggena, valde att
emigrera till USA eller Kanada. Hur länge fick en dräng och en piga arbeta för att ha råd med
biljetten till Amerika, som kostade ungefär 200 kronor vid den här tiden?

10. GETARKOJAN
För de barn som växte upp i
Västerbottens inland runt förra
sekelskiftet var det vanligt att man
under somrarna fick arbeta som
getare. Man följde då med korna
eller fåren i skog och mark och
visade dem var det fanns bete och
såg till så att djuren inte gick vilse.
Vid dåligt väder kunde man krypa in
i en koja. Att arbeta som getare
innebar mycket ansvar. Ofta gick
barnen ensamma i skogen med
djuren, men ibland möttes man eller
slog sig ihop och getade
tillsammans. Då kunde det finnas tid
för lek medan djuren vilade. På en
del viloplatser gjorde barnen
gungbrädor eller stubbsnurror. Ett spel som var vanligt förekommande hette Fårhimmel. Det
användes ibland också för att lösa konflikter mellan getarna. Spelet fick sitt namn av den
övervåningskätte som ordnades för fåren i kalla och trånga ladugårdar, den kallades för
fårhimmel. Spelreglerna hittar ni lite längre ner om ni vill prova.
Korna skulle hållas ute fram till kvällsmjölkningen vid sextiden då barnen förväntades komma
hem med alla djur igen. Men hur räknade man ut tiden utan klockor?

KLOCKAN OCH TIDEN
En tidigare getarpojke berättade även följande: ”Då vi saknade riktig klocka hade vi ett speciellt
knep för att bestämma tiden. Vi stegade längden på vår skugga och om den var fem steg så var
klockan fem.” Testa med era elever! Stämmer detta?
Fundera på:
 Hur räknade man ut tiden innan den moderna klockan kom? Hur fungerade solur,
vattenur och timglas?


Varför säger man att man är ”uppe med tuppen”?



Varför har vi sommartid och vintertid?



Före år 1879 hade man olika tid på olika platser i Sverige. Tiden bestämdes efter det
ögonblick då solen stod som högst ovanför just den orten. Varför tog man bort lokaltiden
och införde en svensk standardtid istället, tror ni?
Svaret har att göra med järnvägen. När järnvägen blev ett allmänt färdmedel blev det
ohållbart med olika tider på olika orter. Ett tag infördes en särskild järnvägstid för att
tidtabellerna skulle gå ihop, och på stationerna fanns dubbla klockor med både lokaltid
och järnvägstid, men det blev väldigt krångligt att hålla reda på. Till slut infördes istället
en standardtid i hela samhället.

Gör ett eget solur:
Gör en modell av ett solur med klassen genom att slå ner
Material till SOLUR:
en pinne i marken och lägg stenar i en halvcirkel på
- Pinne
skuggsidan av pinnen. Markera ut varje helt klockslag, där
- Några stenar
pinnen skuggar, med en sten. Pinnens skugga visar vad
- Plats utan skugga
klockan är! Detta förklarar principen. Därefter kan klassen
göra ett komplett och lite mer stabilt solur på skolan med hjälp av samma princip – t.ex. genom
att vända en blomkruka upp och ner med en stav/pinne i hålet i krukans botten. Ni kan sedan rita
dit timmarna tillsammans. Men kom ihåg att klockan inte kan flyttas när timmarna väl är ditmålade,
utan måste göras på den plats där den sedan ska stå!
Gör ditt eget timglas:
Häll sand i en av flaskorna, men lämna cirka 1 dm kvar med
Material till TIMGLAS:
luft. Sätt sedan den andra flaskan över flaskan med sanden
- Torr sand
och tejpa fast den med kraftig tejp eller sätt fast den med
- Lim/Kraftig tejp
hjälp av en limpistol. Se till att flaskorna sitter stadigt och att
- 2 st. PET-flaskor
ingen sand kommer att rinna ut när man vänder på dem.
Sanden måste vara riktigt torr att timglaset ska fungera. Är sanden blöt blir det svårare för den att
rinna igenom.


Hur lång tid tar det för att all sand att rinna in i den nedre flaskan när man vänder på
flaskorna?



-Testa med olika mängder sand eller med olika material (t.ex. grus eller vatten).



Testa med stora och små petflaskor. Ett TIMglas blir det säkert inte, men kanske ett
MINUTglas?

SAGOR OCH FOLKTRO
Förr i tiden trodde många människor i norra Sverige på vittra.
Vittra var enligt folktron ett folk som levde ungefär likadant som
samerna och nybyggarna, men de bodde i underjorden och
hade magiska krafter. Även deras kor och renar var magiska och
gav mycket mjölk. Om man såg en vitterko kunde man kasta
något av stål över den. Då blev den tvungen att stanna kvar hos
människorna. Vitterfolket undvek människor, men många
människor kunde långt in på 1900-talet berätta om hur de träffat
vittra ute i skogarna och på fjällen. Vittra var egentligen inte
farliga, men de kunde skrämmas och ställa till en del problem
och därför var det viktigt att vara respektfull mot vittra om man
stötte på dem. För barnen som var getare var vittra en realitet,
och många var nog ganska rädda för vittra när de var ute i
skogen. Läs några berättelser om vittra! I Rolf Kjellströms
”Nybyggarliv i Vilhelmina”, del 6 (s 48 och framåt) finns många
berättelser om möten mellan getare och vittra.

Diskutera:


Vad är folktro? Hur skiljer sig folktro från t.ex. religion?



Har ni några andra exempel på varelser från gammal folktro som vi fortfarande skrämmer
varandra med (ex: troll, häxor, skogsrå, näcken, varulvar)?

SAMTAL OM BARNS VILLKOR FÖRR I TIDEN
Att vara getare var oftast ett jobb för pojkar, men även flickor kunde vara getare. Hur var
könsrollerna för hundra år sedan, och hur är de idag?


Sommarlovet var en tid med mycket arbete för den tidens barn.
Hur ser det ut idag?



Vilka arbeten finns det för barn och unga i Lycksele nu för tiden?

FÅRHIMMEL
Fårhimmel spelades av två personer med en ”stege”, två ”klavrar” och två
små grenklykor. Stegen var vanligtvis tilltäljd av en späd trädtopp med
kvarsittande grenstumpar på två sidor. De två klavrarna var en kvistbit
som delats mitt itu och på de släta sidorna försetts med ett respektive två
streck som värdemarkeringar. De två små grenklykorna användes som
markörer.
Stegen sticks ner i marken. Den ene spelaren tar klavrarna i ena handen,
skakar dem och kastar. Klavrarna visar hur många steg spelaren skall
flytta sin grenklyka uppför stegens ena sida. Kommer båda klavrarnas
runda sidor upp, säger man att de ”visar blint” och man åker ned till
startgrenen. Den andra spelaren gör på samma sätt och man turas om
med att kasta och flytta. Den som först kommer med sin grenklyka till
stegens topp vinner.

ÅSKA OCH VÄDER
En tidigare getarpojke berättade ”Om det var åska i luften surnade mjölken snabbt så det gällde
att ha kontroll på väderutvecklingen. Regn och framför allt åska var naturligtvis ett mycket otrevligt
väder för oss. Jag minns inte att vi hade regnkläder, utan det gällde att ta skydd under träd. Detta
var vid åska mindre klokt, och vi hade ju dessutom sett träd som spjälkats av åsknedslag så visst
var vi rädda. På vissa platser där vi var ofta, byggde vi enkla kojor, ”getarboställen”, som gav
skydd.
Diskutera:
 Vad är egentligen åska? Hur ser åskmoln ut?


Hur kan man veta om åskan närmar sig eller är på väg bort?



Vilka säkerhetsåtgärder ska man vidta när det åskar?

Räkna hur långt bort åskan är:
Ljudet har en hastighet på cirka 330 meter i sekunden, vilket betyder att en åskknall hinner färdas
ungefär en kilometer på tre sekunder. När du ser blixten kan du räkna hur många sekunder det
dröjer tills du hör åskan. Dela antalet sekunder med tre så får du fram hur många kilometer bort
blixten är. Tar det 12 sekunder är blixten alltså 4 kilometer bort osv.

11. TJÄRDALEN
På Gammplatsen finns en tjärdal som används med jämna mellanrum för att visa hur man
tillverkade tjära förr i tiden. Tjära var en stor exportvara för Västerbotten under 1700- och 1800talen.

Tjärframställningen var en viktig binäring till jord- och skogsbruket. Under 1700-talet blev tjäran
en allt viktigare produkt, som framför allt användes inom skeppsnäringen. De stora
sjöfartsnationerna England och Holland importerade mängder med tjära för att skydda virket i
fartygen. När fartygen började byggas i metall istället för trä försvann det stora behovet av tjära.
Tjärbränning var dock vanligt förekommande ända fram till att moderna impregneringsmedel
började ersätta tjäran. Tjära produceras fortfarande men används inte längre i samma
utsträckning som förr.

Själva bränningen skedde i tjärdalar, cirkelrunda gropar som grävdes i sluttande mark nära
någon transportled, ofta ett vattendrag. På våren travades veden i dalgropen, och vid
midsommartid när tjärdalen var färdiglagd och täckt med torv, antändes den.
Bränningen tog ofta fyra till sex dygn och den måste bevakas hela tiden så att inte elden tog sig.
Tjäran tappades på tjärtunnor, och när allt arbete var utfört och tjärdalen svalnat tog man också
tillvara den förkolnade tjärveden. Den blev bra smideskol.
I dag ser man resterna efter en tjärdal som en svacka i en sluttning, omgiven av en vall. I nedre
delen av tjärdalen finns spåren efter rännan, där tjäran tappades på tunnor. Ibland kan man
också se rester efter det virke som höll upp tjärdalen i sluttningens nederkant. Ofta växer det
mycket sly och lövskog på platsen för den gamla tjärdalen.

Tjärveden staplas i tjärdalen. Alla som kan hjälper till.

Tjärframställningen krävde mycket arbete och alla som kunde fick vara med och hjälpa till med
arbetet. Först skulle man bryta tjärrika tallstubbar. På vintern, när veden var frusen och
lättkluven, skedde en grovklyvning av stubbarna, och på våren klöv man dem till småved.
Sammantaget tog det ungefär 11 dagars arbete för att producera en tunna tjära. En tunna
rymde ungefär 125 liter. En tjärdal som var 7 m i diameter gav ca 10 tunnor, medan en tjärdal
som var 13 m i diameter gav hela 70-80 tunnor.


Räkna ut hur många dagsverken (=arbetsdagar) som behövdes för en tjärdal på 7 m i
diameter jämfört med en tjärdal på 13 m i diameter.



Hur många tunnor tror ni att tjärdalen på Gammplatsen skulle kunna producera?

Ett litet tips: om ni vill leta efter tjärdalar i Fornsök eller Skogens pärlor, så ligger de under
beteckningen ”Kemisk industri”!

12. TIMMERKOJAN
Från mitten av 1800-talet, när skogen blev värd pengar, och en bra bit in på 1900-talet, jobbade
många människor i skogen, och skogsarbetet var en viktig inkomstkälla även för de familjer som
hade jordbruk. Det mesta skogsarbetet skedde vintertid då höstskörden var bärgad och snön
gav goda transportmöjligheter. Timret drogs på hästförspända slädar ner till älvarna där de
staplades över vintern i väntan på vårfloden och flottningen ned till sågverken och
massaindustrierna. Skogsarbetare vistades långa perioder i skogen på vintern, långt från
hemmet och i primitiva dragiga kojor. Avverkningarna där man skulle jobba låg ofta långt in i
skogen så det första arbetet var ibland att skogsarbetarna själva fick bygga den koja de skulle
ha att bo i under arbetet.
De gamla kojorna har oftast en upphöjd eldstad, en eldpall, i mitten av kojan där männen
lagade mat och torkade kläder. Runt väggarna finns breda britsar där man sov sida vid sida.
Fundera på:


Att arbeta som skogsarbetare förr i tiden var inte bara tungt, det var också ganska farligt.
Vilka risker fanns det med arbetet tror ni?



Timret hamnade sedan vid älvarna, där de flottades iväg. Hur tror ni timret
transporterades dit?



Varför behövdes hästar i skogen? Hur såg deras vardag i skogen ut?



Hur tror ni att skogsarbetet förändrades när maskiner (motorsågar, skotare, traktorer)
kom in i bilden på 1950-talet? Hur tror ni att det har påverkat miljön?

TIMMERMATEMATIK


Runt sekelskiftet 1900 högg och upparbetade en skogshuggare ett tiotal träd om dagen.
Idag klarar moderna maskiner av att fälla ca 90 träd per timme! Om en arbetsdag är 8
timmar, hur många träd kan en modern skördare fälla per dag nu för tiden? Hur många
blir det på en arbetsvecka?



Att arbeta för hand som skogshuggare förbrukar 1000 kcal per timme, och att jobba vid
en dator förbrukar ca 100 kcal. Hur många gånger mer kalorier per timme förbrukade en
skogsarbetare jämfört med en modern kontorsarbetare? Hur borde en kontorsarbetare
tänka när han/hon ska äta lunch jämfört med en skogsarbetare? Vad behövs och vad



behövs inte?

KOLBULLAR
Skogsarbete var ett hårt fysiskt arbete
som krävde energirik mat, och kolbullen
har därför blivit synonymt med typisk
skogshuggarmat. Den innehåller mycket
fett, och huvudingredienserna är fläsk,
ister (smör var en lyxvara på den tiden
och tål inte heller lika höga temperaturer
som ister), mjöl, salt och vatten.
Låt eleverna i förväg i grupp räkna ut hur
mycket ingredienser som behövs för hela
klassen. För två stora kolbullar behövs det
ungefär 200 g saltat fläsk (eller bacon), 3
dl vatten, 2 dl vetemjöl, 0,5 tsk salt och
ister eller annat fett att steka i.

För att laga kolbullar behöver ni:




Ved och tändstickor
Gjutjärnspanna eller annan stekpanna
som går att ställa i elden
Ingredienser till kolbullar:
fläsktärningar
vetemjöl
vatten
salt
ister eller annat fett att steka i

Kom ihåg att kolbullar är svåra att göra
vegetariska på grund av att ister och fläsk är
delar av huvudingredienserna!

Gör upp eld på en grillplats. Skär därefter
fläsket i tärningar och stek det på låg värme så att mycket fett bildas. Vispa samtidigt ihop
vatten och mjöl till en smet som ska vara något tjockare än pannkaksmet och slå sedan smeten
i flottet i stekpannan när fläsket är lagom stekt. Resultatet ska se tjockpannkaksliknande ut, som
en fläskpannkaka, namnet ”bulle” till trots. Tillsätt extra fett om det behövs. Fortsätt att grädda
”bullen” på ganska stark värme tills den blir genomgräddad.

GÖR EN MATSEDEL
Det var nästan bara män som jobbade i skogen, men kvinnor var ibland anställda som kockor.
Kockorna lagade männens mat medan männen var ute och högg. Inne på Skogsmuseet finns
en utställning där man bland annat kan de hur livet kunde vara för kockorna. Där finns också en
veckomeny med olika maträtter som kunde serveras till de olika måltiderna.
Hur tror ni att det var att arbeta som kocka? Vad skulle ni sätta på matselden om ni ansvarade
för matlagningen? Kom ihåg; i skogskojorna kunde man inte förvara färskvaror som t.ex. ägg
och mjölk, och det var viktigt att maten var enkel att tillaga men samtidigt näringsrik! Gör en
matsedel för hela veckan!

13. FLOTTARKUNGENS STUGA
Att flotta innebar att man använde rinnande vatten som transportled. Eftersom timmerstockarna
flöt kunde man på det sättet få iväg dem från inlandet ner till sågverken och industrierna längre
ner. Förr var flottning det enda sättet man kunde transportera timmer långväga på. Flottningen
var oerhört viktig för exploateringen av skogarna i Norrland, och nästan alla som bodde i
närheten av älvar och sjöar hade kontakt med flottningen på olika sätt. I den här stugan bodde
Johan Fredriksson, som arbetade som flottare från det att han var fjorton år. Johan var en
skicklig båtförare och forsrännare och kallades därför ”Flottarkungen”.
Stugan är flyttad till Gammplatsen. När Johan Fredriksson använde den låg den i närheten av
Rusfors uppefter Umeälven. Leta reda på Rusfors på en karta. Fundera också över hur ni tror
att älven såg ut på den här tiden, då den var full av timmer som flöt ner mot kusten. Hur
transporteras timmer idag? Vilka fördelar och nackdelar tror ni det finns med det moderna sättet
att transportera timmer på?
Längs många älvar och bäckar finns spår av flottningen i form av till exempel ledarmar,
flottningsdammar, bomfästen, kantskoningar och dykdalber. Lär er mer om flottningen och ta
reda på vad orden betyder. Inne på Skogsmuseet finns en utställning om flottningen. Har ni sett
någon flottningslämning?

PUH-PINNAR
Puh-pinnar omnämns till och med i Nationalencyklopedin, och för den som inte läst Nalle Puh
så går leken ut på att man står på en bro över ett rinnande vatten, kastar i en pinne på ena
sidan bron och så tittar man när den kommer flytande fram på andra sidan. Första pinnen
vinner. Puh-pinnar kan användas som en enkel förklaring till principen för hur flottning gick till.

PLOCKEPINN
Flottning var inget enkelt och lättsamt arbete - tvärtom! Många riskfyllda situationer kunde
uppstå, t.ex. när timret inte kunde passera fritt i vattendragen. Då kunde stockarna stoppas upp
och bilda stora ansamlingar som kallades brötar. Det var ett hårt och många gånger livsfarligt
arbete för flottarna sedan att lösa upp dessa ansamlingar av timmer. I bland var man tvungen
att använda dynamit för att spränga loss timret! Brötarna kallades av vissa för "djävulens
plockepinn".
Testa att spela plockepinn som avslutning på dagen. Föreställ er att ni gör det med stora
stockar!

Storbröten i Ljusnan 1917-1919. Den 24 maj 1917 bildades vid Tolvskillingströmmen i Ljusnan en
timmerbröt som fick namnet Storbröten eller Kungsbröten. Den lär ha varit värdens största virkesbröt och
det tog tre år att riva den.

STÄMPLING
Alla stockar märktes med en symbol, ett så kallat virkesmärke, som huggarna hade stämplat in i
trädet. Märket visade vilket bolag som ägde timret, och vid sorteringsverken sorterades timret
upp så att rätt ägare fick rätt stockar. Här nedan finns exempel på virkesmärken som användes
i Ångermanälvens flottleder. Sätt er två och två och uppfinn ett eget märke. Det ska vara enkelt
att göra med en kniv eller liknande.
Testa att stämpla en timmerstock, antingen med kniv eller med något annat verktyg! En
markering med spritpenna, på en avbarkad bit av stocken, kan också fungera.

14. SAMEVISTET
På Gammplatsen finns ett uppbyggt sameviste med olika typer av byggnader som brukade ingå
i ett viste, både kåtor och olika förrådsbodar.
Kåtor kan vara konstruerade på olika sätt, men i sin traditionella utformning har den alltid en
härd i mitten och därovanför ett öppet rökhål. Det finns olika typer av kåtor (en del flyttbara och
en del stationära) och på samevistet finns två av dem representerade: en timrad skogssamisk
kåta samt en torvkåta. Förr i tiden användes kåtan som bostad och det gör den även idag, som
tillfälligt boende vid renskötselarbete, jakt och fiske.


På samevistet finns olika typer av kåtor. Hur skulle ni beskriva skillnaderna? Varför är
de olika? Vet ni vad de kallas?



Titta på förrådsbyggnaderna. Varför står de på stolpar?

Ta gärna kontakt med Lycksele sameförening för att få en visning av samevistet!

Stolpbod. Att ha förrådsboden på höga stolpar gjorde att det var svårare för olika djur att ta sig in och stjäla maten.

ELD
I både kåtan och timmerkojan är elden och härden central, och förr i tiden var kunskap om hur
man gör upp och underhåller en eld livsviktig. Gå in i kåtan och titta på hur den ser ut inuti med
härd och rökhål. Var kommer syret in i kåtan som håller elden vid liv?

GÖRA UPP EGEN ELD
Idag har mycket kunskap om eld gått förlorad, det kan därför vara både nyttigt och roligt för
eleverna att jobba med eld. Klassen kan tillsammans göra upp en egen eld på grillplatsen vid
Gamplatstjärnen.
Lägg två vedträn vinkelrätt mot härdens längdriktning och sedan läggs veden på dessa men i
samma riktning som härden. Veden får inte ligga för glest men inte heller för tätt. För att tända
kan man använda sig av näver eller av tunt ris av björk.
Visa hur man tänder en eld. Hur gör man? Använd gärna eldstål eller andra tekniker än
tändstickor för att förklara hur man tänt eld genom historien.


Hur mycket ved tror ni det gick åt till husbehov för en familj vid den här tiden?



Vilka regler gäller för eldning i naturen idag?



Vad eldar man med på fjället?

KOKA TE MED HETA STENAR
Gör en ordentlig brasa och när elden tagit sig läggs stenarna i elden. Låt stenarna ligga i elden i
1,5 timme om de ligger direkt i elden. Om ni väljer att värma stenarna på en muurikka som
placeras i elden, tar det närmare två timmar att få stenarna tillräckligt varma men ni får istället
renare stenar. Under tiden som stenarna värms får eleverna i uppgift att plocka växter att
krydda teet med som granskott, blåbär, lingon eller annat ätbart. Här får läraren vara
uppmärksam så att inget oätligt följer med. Elever har även möjlighet under tiden att kolla i
floran vad de har plockat.
Lägg växterna i träkärlet och häll på det kalla vattnet. Lägg i så många heta stenar som får
plats. Inom en kort stund kokar vattnet. Lägg i en ordentlig klick honung, smaka och njut.

Material:
Ved av olika träslag och olika torrhetsgrad
Tändstickor, tändstål etc
Näver eller annat tändmaterial
Kniv
Ca 20 knytnävsstora stenar
Brasved för 1,5 till två timmars eldning
Större träskål
En hink med dricksvatten
Honung
Slev och muggar eller skedar åt alla deltagare
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Nybyggarstatyn
Ämnen: Historia, Svenska, Geografi
Tidsåtgång: En timme

På 1600-talet tog bondekolonisationen i de svenska lappmarkerna fart. Fram tills dess
hade Lyckseletrakten i princip endast bebotts av samer, men nu erbjöd kungen alla som
anlade nybyggen särskilda privilegier - bland annat 15 års skattefrihet och frihet från
knektutskrivning, vilket var ett bra löfte under en tid då Sverige nästan hela tiden var i
krig. Många vandrade upp från kusten mot Lyckseletrakten för att bygga sig ett hus och
en ny framtid. De första nybyggarna kom från Finland, vilket kan tyckas märkligt för oss
idag, men på den tiden var Finland en självklar del av Sverige. Det var faktiskt nästan
uteslutande finnar som först odlade upp områdena runt Lycksele. Detta är också
anledningen till att nybyggarnas del av kyrkstan kallas för ”Finnbacken”.

NYBYGGARE
Fundera över:
- Vad är egentligen ett nybygge? Vad skiljde ett nybygge från en vanlig bondgård?
- Varför tror ni att så många nybyggare tyckte att det var bra att slippa knektutskrivning?
- Nybyggarna följde ofta älvarna upp mot sina nya boställen. Titta på kartan och följ Umeälven.
Var börjar och slutar den? Vilka byar kan nybyggarna ha passerat, eller ha kommit ifrån på sin
vandring?
- Det är något lite tokigt med statyn! Vad tror ni att vi menar? (Svar: att de går nedströms älven,
mot kusten. Nybyggarna kom ju tvärtom ifrån det andra hållet!)
- När nybyggarna kom bodde redan samerna i området. Ibland blev det konflikter mellan de
båda grupperna. Varför då tror ni?

SPRÅKÖVNING:
Umesamiska och finska var modersmål för de allra flesta lyckselebor vid 1700-talets början och
den svensktalande befolkningen utgjorde en liten minoritet på kanske bara några tiotal
personer. Dela upp er i två grupper, en finsktalande grupp och en umesamisk grupp. Res
tillbaka i tiden och låtsas att ni befinner er i år 1650, då nybyggare och samer träffas. Lär er att
säga de här orden, och presentera er sedan för varandra! Använd papper och penna om ni
behöver fusklappar!

Svenska

Umesamiska

Finska

God dag!

Buörrie beäjvvie!

Hyvää päivää!

Jag heter…

Mue namme leh…

Minun nimeni o…

Hejdå!

Guvnate!

Näkemiin!

Finns det några likheter mellan finska och umesamiska? Om ja – varför tror ni att det är så?
Umesamiskan liknar till stor del sydsamiska, men har även drag av nordsamiska. De första böckerna
som trycktes på samiska på 1600-talet var skrivna på just umesamiska. Det var religiös litteratur som
”ABC-Book på Lappesko Tungomål” som också är en katekes. Skytteanska skolan i Lycksele grundades
1632 och var från början en skola för samiska pojkar i Lycksele. Från 1749 tog man in även samiska
flickor och från 1753 nybyggarbarn. Skolmästaren Pehr Fjellström skrev 1738 den första grammatiken
och den första ordboken just på umesamiska. Han blev senare kyrkoherde och prost i Lycksele.

Kulturspår i landskapet
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Korpberget
Ämnen:

Historia, Bild, NO

Tidsåtgång: halvdag

Korpberget har varit en cantral plats i många tusen år. 1976 upptäcktes en 4500 år gammal
hällmålning på Korpbergets lodräta sida, mot Umeälven, föreställande en älg.Senare
upptäcktes det att det inte bara var en älg utan flera figurer. På berget finns många röda
färgfläckar som är målade, men många har vittrat genom årtusendena. Det gör att man
idag inte alltid kan säga vad de föreställer.
När man undersökte hällen hittade man nio figurer som tolkas som mer eller mindre bevarade
djurfigurer. Åtminstone är tre ganska tydliga. Utöver det finns 27 färgfläckar som kan vara rester
av tidigare figurer som numera är förstörda.
Det är svårt att veta exakt hur gammal en hällmålning är, men i det här fallet har man faktiskt
kunnat datera när målningen gjordes. På marken nedanför målningen gjordes en utgrävning, och
då upptäcktes en eldstad där man bränt rödockra, alltså den färg som användes till hällmålningen.
Med C14-metoden kunde man datera målningen till att ha gjorts 2 500 år f Kr. På ytan nedanför
målningen gjordes också ett fantastiskt fynd. Man grävde fram mer än 40 pilspetsar i kvartsit
Dessa spetsar är något yngre, ca 1700 f Kr. Vid den tiden försämrades klimatet och älgen blev
betydligt mer sällsynt. Vid hällmålningen hittades senare också mängder av pilspetsar. Kanske
var pilspetsarna offergåvor som lades dit för att locka tillbaka älgarna.
-

Titta på målningarna och ta hjälp av bilderna i rapporten Dokumentation av hällmålningen
på Korpberget i Lycksele (se bilagorna) för att leta upp olika figurer. Vad föreställer
egentligen de röda fläckarna? Hur många älgar går det att hitta?

-

Prova att göra en egen hällmålning – men inte här! Hällmålningarna på Korpberget är
fornlämning och får inte skadas. Därför måste man måla på något annat ställe.

Arkeologisk undersökning vid hällmålningen.

RÖDOCKRA
Rödockra kallas också hematit och är ett ämne som är ett slags järnoxid. Järnoxider är mycket
vanliga i naturen. De finns i jordar, sjöar och floder samt på havsbottnar. Den röda järnoxiden
fälls ut när syrefattigt källvatten möter syret som finns i luften. Det är ett mycket beständigt
färgämne och det har använts i hällkonst, men också i gravar under många tusen år. I naturen
kan man hitta rödockran som en pöl eller en rännil med rödaktig lera kring kanterna.
Hällmålningar är vanligare i norra Sverige än i södra. Bilderna visar ofta djur och är målade med
rödockra. Hällmålningar är mindre vanliga än hällristningar, men visar på ungefär samma sorts
bildspråk och gjordes under samma tidsperiod.

GÖR ER EGEN HÄLLMÅLNING:
Den här övningen måste utföras på annan plats än vid Korpberget – förslagsvis vid skolan eller
vid en grillplats!
Tidsåtgång /tidsbruk
Insamling av material beror på avstånd till lämplig jord/lera.
Upp till två timmar för själva bränningen
Material
Hink
Spade
Metallkärl eller plåt att ställa över elden
Ved (så det räcker för en ordentlig brasa under två timmar)
Tändstickor
Järnhaltig jord
Stenar att måla på, alternativt en stor fast sten att måla på gemensamt.
Grenar att måla med (blötlägg gärna någon dag i förväg)
Förarbete:
Ta reda på var det finns röd, järnhaltig jord. Ett tips kan vara att leta efter platsnamn som
börjar på röd, som i Rödmyran eller Rödbäcken. Antingen hämtar läraren själv rödjorden,
eller om det finns inom lämpligt avstånd, kan klassen tillsammans göra en gemensam
utflykt. En större hink kan vara lagom mycket. Låt gärna jorden torka innan ni använder
den. Då blir eldningstiden kortare. Så här gör man: Samla in den röda leran med en sked
eller sil. Undvik att få med gräs, växtdelar och grus. Låt hinken med leran stå något dygn
så att leran sjunker till botten. Då är det lättare att hälla bort vattnet. Rensa bort organiskt
material och sila sedan leran så att den blir så ren som möjligt.
Gör egen färg:
1. Efter att ha förberett rödockraleran (se ”förarbete” här ovan), så skall den brännas. Lägg
en tunn skifferhäll eller järnplåt på stenar och gör upp en ordentlig eld under den. När
hällen/plåten blivit riktigt het så lägg på rödockraleran och rör om då och då med en
träpinne medan vattnet dunstar bort. Alternativt kan man torka leran i förväg, och därefter
bränna den torra leran, vilket går fortare. Efter ungefär två timmar brukar jorden ha
övergått till ett rött pulver. Färgen fördjupas ju längre man bränner. När pulvret är
färdigbränt skall det malas i en mortel eller med en sten mot en flat häll.

2. Ni kan samtidigt göra egna penslar genom att skala av barken i ena änden av en pinne
och därefter tugga på den tills den har blivit fransig.
3. Fundera på vilka symboler som dåtidens människor målade och ristade. Oftast föreställde
de älgar och renar, men även andra djur var vanliga. Antagligen visade målningarna saker
som var viktiga för människorna just då.
- Om du skulle måla någonting som är viktigt för dig, vad skulle du måla då?
- Bestäm vad ni ska måla tillsammans med den färdiga färgen.
4.När färgpulvret är färdigt, ta en nypa färgpulver och blanda med saliv. Detta binder färgen
och gör den stabilare att jobba med. Börja måla på era egna stenar – eller kanske på en
vägg? Man kan också experimentera med att blanda färgpulvret med olika bindemedel, t.ex.
äggvita.

HÅLLBAR JAKT?
Älgen var oerhört viktig för dåtidens människor. Från den kom både mat och kläder. Älgen
fångades ofta i fångstgropar. Fångstgropar är övre Norrlands i särklass vanligaste
fornlämning och bara i Västerbotten är omkring 5000 kända! Fångstgropar förbjöds faktiskt
inte förrän år 1864, då älgstammen höll på att utrotas, och man tror att älgarna i perioder var
nära utrotning även under stenåldern. En minskande älgstam var en katastrof för dåtidens
människor, som levde på jakt och fiske och inte odlade sin egen mat. Utan älg svalt man helt
enkelt ihjäl!
- Hur såg en fångstgrop ut? Hur fungerade de? Vilka andra sätt att jaga fanns det på
stenåldern?
- Idag finns det ungefär 300 000 älgar i de svenska skogarna, men för 200 år sedan fanns
det bara några hundra älgar kvar! Varför tror ni
älgstammen var nära att försvinna?
- Har ni sett en älg? Har ni kanske varit med på
älgjakt? Hur var det?
- Av dagens ca 300 000 älgar skjuts ungefär en
tredjedel varje år under älgjakten. Hur många djur
blir det totalt som skjuts varje år?
- Hur ser det ut idag? Finns det några djur i den
svenska naturen som är på väg att utrotas? Vilka
har utrotats? Varför?
- Vad kan man tänka på för att inte överutnyttja
naturresurser, som tex vilt och fisk?
Två av de pilspetsar som hittades vid
hällmålningen på Korpberget.
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Stenåldersboplatsen på
Furuviks strand
Ämnen: Historia, SO, Svenska, Matematik
Tidsåtgång: En timme

BOPLATSEN PÅ FURUVIKS STRAND
År 2007 gjordes en arkeologisk utredning i området eftersom det skulle bebyggas. Vid
den arkeologiska utredningen påträffades ett flertal lämningar inom detaljplaneområdet,
både fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Fornlämningarna bestod av två
boplatser med skörbränd sten, brända ben och avslag, samt två härdar.
Även tidigare har det hittats flera boplatser i området, med skörbränd sten, kvartsavslag och
skrapor av kvarts.
År 2012 gjordes en mindre arkeologisk undersökning av en liten del av boplatsen, se rapporten
”Rapport. Arkeologisk delundersökning av mesolitisk boplats RAÄ nr Lycksele 1668, Lycksele
8:2, Lycksele kn, Västerbottens län” som finns i bilagorna.
I rapporten sammanfattas resultaten: ”Vid undersökningen påträffades 3 bengropar vilka
delundersöktes och resulterade i totalt 373 gram brända ben. Huvudparten av fynden kan
dateras till stenålder och 3 fragment av mikrospån pekar mot den äldre stenåldern
(Mesolitikum), även råmaterialet på boplatsen antyder äldre stenålder med ovanliga material
som hälleflinta, tuffit och kvartsitisk sandsten.”
Av de ben som har analyserats har man konstaterat älg, bäver och fisk. De dateringar som
gjorts visar att boplatsen är ca 8000 år gammal.
-

Gör ett besök på boplatsen som en del av undervisningen om stenåldern. I läroböckerna
står det mest om hur det var i södra Skandinavien. Fundera på hur det var att leva här.
Till hjälp finns en massa information på hemsidan https://sparfran10000ar.se/ som är en
informationsportal om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län. Här
finns länets samlade kunskap om vår äldre historia och om de spår som människor och
verksamheter lämnat efter sig i landskapet. Du får veta vilka lämningar som är vanliga i
vår region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns också länkar till några av länets
verksamma arkeologer, fältarkeologer, forskare och tjänstemän.

-

Gör en arkeologisk undersökning. Tips finns i boken ”Kulturlandskapet som
undervisningsarena”, sidan 234-237.

-

Bjud in en arkeolog som kan berätta för klassen om stenåldern.

-

Låna stenålderslådan från Skogsmuseet eller Västerbottens museum.

-

Kombinera gärna med ett besök vid Korpberget.
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Lyckanområdet
Ämnen: Historia, Fysik, NO, Matematik
Tidsåtgång: En heldag. Men kan anpassas efter
vilka besöksmål man väljer.

Det tar en stund att cykla hit, men härifrån kan man ta sig vidare till flera kulturlämningar
på lite olika avstånd. Vi har valt ut några kulturlämingar som är ganska tydliga och lätta
att ta sig till, men som ni kan se på kartan finns det många fler lämningar i området.
Dessa har vi inte kollat upp inför den här lärarhandledingen, men bland dem finns det
säkert bra besökspunkter om ni vill utforska områdete på egen hand. För att få mer
information om lämningarna kan ni få information på olika websidor. Fornsök hos
Riksantikvarieämbetet har information om alla lämningar som är registrerade i deras
register: https://app.raa.se/open/fornsok/ , medan Skogens pärlor hos Skogsstyrelsen
innehåller både uppgifterna från Fornsök och andra lämningar som finns registrerade i
Skogsstyrelsens databas Skog och Historia:
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
Vid Lycksbäcken finns en grillplats med vindskydd. I närheten av grillplatsen finns flera
lämningar på gångavståndbland, bland annat en boplatsvall, en fångstgrop och
flottningslämningar. Titta på en karta för att se var de finns och gör en egen bedömning
av vilka ni vill titta på.

AKTIVITETER VID GRILLPLATSEN
Ett bra tema på grillplatsen är att jobba med eld. Förr i tiden var kunskap om hur man gör
upp och underhåller en eld livsviktig. Idag har mycket kunskap om eld gått förlorad, och
det kan därför vara både nyttigt och roligt för eleverna att jobba med eld.
Elda på grillplatsen:
- Visa eleverna hur man tänder en eld. Hur gör man? Använd gärna eldstål eller andra tekniker
än tändstickor för att förklara hur man tänt eld genom historien.
- Vad är egentligen eld? Hur fungerar det?
- Fundera över de olika träslagens egenskaper. Vissa träslag passar exempelvis bra till olika
saker (inomhus var det exempelvis viktigt att elden inte sprätte, då kunde det börja brinna) och
det var också viktigt att elden gav värme länge, hade bra glöd och att den gav ljus.
- Hur mycket ved tror ni det gick åt till husbehov för en familj vid den här tiden?
- Prata tillsammans om vilka regler som gäller för eldning i naturen idag!
Göra upp eld i egen härd:
Börja med att leta efter en lämplig plats att bygga en eldstad på. En plan yta med inte allt för hög
vegetation är bra. Samla sedan in lämpliga stenar, gärna relativt små och runda. Gör härden
avlång till formen, oval eller rektangulär. Stenarna ska vara låga så att elden får ett bra drag och
så att värmen från elden kan sprida sig.
Koka te med heta stenar:
I området finns flera stenåldersplatser, så
varför inte passa på att koka te på
stenåldersvis? Även detta är ju kopplat till
energi och eld. Gör så här:

För att koka te behöver ni:
Ca 10-15 knytnävstora stenar
Brasved för 1,5 till två timmars eldning
Större träskål
En hink med dricksvatten
Honung
Slev och muggar eller skedar åt alla deltagare

Tvätta stenarna i vatten (älv, sjö eller bäck).
Gör en ordentlig brasa och när elden tagit
sig lägger ni stenarna i elden. Låt stenarna
ligga i elden i 1,5 timme. Under tiden som
stenarna värms får eleverna i uppgift att
plocka växter att krydda teet med, som granskott, blåbär, lingon eller annat ätbart. Här får läraren
vara uppmärksam så att inget oätligt följer med! Ta också med med en flora som eleverna får titta
i. Lägg växterna i träkärlet och häll på det kalla dricksvattnet. Lägg sedan i så många heta stenar
som får plats. Inom en kort stund kokar vattnet. Lägg i en ordentlig klick honung, smaka och njut.
Övningen som innebär en del väntetid kan med fördel kombineras med andra aktiviteter. Kanske
kan ni leta reda på någon av lämningarna som finns på gångavstånd från grillplatsen?
Leta upp en samisk härd:
En härd är en eldstad. Det finns många härdar ute i naturen, både nya och gamla. De kan vara
spår efter tillfälliga besök där någon vandrare eldat för att laga ett mål mat och sedan dra vidare,
eller av längre bosättningar som användes för länge sedan. De samiska härdarna är rester av
samiska kåtaplatser, och härden var i kåtans mitt. Ovanför backen vid grillplatsen finns en samisk
härd. Härden ligger nära den övre kanten. Tyvärr är den ganska otydlig eftersom den har blivit

skadad av skogsmaskiner. (Det finns en annan härd som är mycket tydligare, men den ligger en
bit bort. Vi har gett den nr 22 i handledningen ifall ni vill titta på den.) Leta reda på härden och
fundera på var kåtans väggar fanns. Vad kan det ha stått för en kåta här? Var sov man? Var
fanns ingången? Fundera också över varför kåtor ser olika ut på olika ställen i Sápmi? Vad är
t.ex. skillnaden mellan en skogssamisk timrad kåta och en torvkåta i fjällen?

18 BOPLATSVALL
Lämningar efter boplatser är vanliga fornlämningar.
Oftast ligger de nära vatten, vid älv- och sjöstränder,
på uddar och näs och vid bäckutlopp. Här vid
Lycksbäcken har det varit en bra plats att bo på och
redan på stenåldern slog sig folk ner här. En liten
söder om grillplatsen finns en boplatsvall alldeles vid
stigen. En boplatsvall är rester av ett slags vinterhus
från stenåldern. De syns som en försänkning i
marken med en oftast ringformig vall omkring. Det är
vanligt att några stycken boplatsvallar ligger nära
varandra, som i ”byar”.
Bilden här intill kommer från boken Norrlands forntid
av Evert Baudou. Där beskrivs hur boplatsvallarna
från den yngsta stenåldern uppstod: ”Inför vintern
gjordes en nergrävning för golv och härd, det
uppgrävda materialet lades i en vall runt hyddan,
som troligen täcktes av en kostruktion i trä och torv.
Senare har golvet rensats flera gånger och vallen
höjts. Nergrävningen höll värmen bra.”
Boplatsvallen här är närmast rektangulär, 17x14 m.
Försänkningen i mitten är 8x5 m och ca 20-40 cm
djup, medan vallen runtom är 3-4 m bred och ca 20
cm hög. Stigen går över vallen på den ena sidan och
har slitit ner den så att den är svår att se. Men om
Hur boplatsvallarna från den yngsta stenåldern
man tittar noga på stigen så kan man ibland se att det uppstod Ur Evert Baudou: Norrlands forntid –
har eroderat fram material från boplatsen, brända ett historiskt perspektiv. 1995.
benbitar,
skärvstenar
och
avslag
från
redskapstillverkning. Titta gärna om ni ser något, men man får inte aktivt försöka få fram mer!
Man får inte gräva i boplatsvallen, eller till exempel försöka sparka fram stenar i stigen.

19 OMRÅDE MED FLOTTNINGSLÄMNINGAR
Följer man stigen söderut ytterligare en bit, så kommer man till ett område med
flottningslämningar. Stjärnan med numret på kartan står i den övre änden av området, som
sträcker sig från ledarmen av sten längst norrut och längs hela den östra bäckfåran ända ner till
utloppet.

Tittar man på kartan och jämför med en äldre karta (Kartakt: 24-lyj-10. Lycksele Poste- och
Skolbohl 1892) så kan man se att där har skett stora förändringar. Titta på Lycksbäckens utlopp.

På den gamla kartan från 1892 svänger bäcken av åt sydväst. Tittar man på den moderna kartan
kan man se att det finns två utlopp, med en ö däremellan.Utloppet i öster fanns alltså inte år 1892.
Det grävdes senare för att underlätta för flottningen.
Laga skifteskartan från 1892 syns bara den gamla bäckfåran i Lycksbäcken. På den nutida kartan
kan man se att det finns en bäckfåra rakt fram också. Udden har blivit en ö. Den nya bäckfåran
är grävd för att underlätta för flottningen.
I fornminnesregistret beskrivs området så här:
Beskrivning av lämning
Område med flottningslämningar, ca 280x 20-45 m (huvudriktning NNV-SSÖ), bestående av 1 grävd
flottningskanal, 1 ledarm, 1 betongfundament, 1 stenkista och 2 moringar.
Flottningskanalen är ca 200 m l (NNV-SSÖ) och 15-30 m br, grävd efter 1892, då en lantmäterikarta
redovisar sträckan som en svacka med stenbunden skogsmark.
Ledarmen, i områdets N ände, är ca 30 m l (NV-SÖ), 3-4 m br och 0,7-1,5 m h, stenfylld med kallmurade
sidor av natursten, högst och tydligast i SV sidan. Övermossad plan ovansida, lätt utrasad i SV delen. NV
om ladarmen, i brinken på andra sidan det 10 m br vattendraget, är en utrasad stenkant, ca 8 m l (NÖ-SV)
och 1 m h, i vars botten en stock, 0,5 m diam, sticker fram. Ledarmen har förhindrat timmer att följa den
naturliga bäckfåran mot V och den grävdes av (öppnades upp), enligt uppgift, på 1990-talet. Intill och
nedom ledarmens NÖ sida är en kur, 1,5x1,5 m och 2.5 m h, med trasig dörr, innehållande något slags
reglage. I vattnet NV och nedom ledarmen är fyra betongrör, 2-2,5 m l och ca 0,5 m diam.
Betongfundamentet, 8 m ÖSÖ om dammvallens SÖ ände och intill kanalens NV sida, är 4x1-1,5 m (N-S)
och 1,5 m h. Ett par meter av strandbrinken invid fundamentet är på S sidan kallmurad.
Stenkistan, invid och SV om kanalens utlopp i S, är ca 10x6 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m h, och består av en
stenpackning av 0,4-1 m st stenar med i botten framskymtande glest tvärgående timmerstockar, i mitten
en längsgående stock och utmed långsidorna, under vattenytan, bearbetade timmerstockar.
En moring, invid strandkanten nära flottningskanalens NÖ ände, består av en 0,15 m h ringbult, länkad
till en 0,5 m l kätting med tre järnöglor, belägen på ovansidan av en 0,5-0,7 m st och 0,3 m h sten. Den
andra moringen, omöjlig att mäta upp, är fastsatt på ett stenblock i vattnet ca 10 m SÖ om strandkant Ö
om kanalens utlopp i S.
Ungefär över kanalens mellersta del leder en träbro, 17 m l, liggande på tre betongfundament, på ömse
sidor om och mitt i kanalen. Vid mittfundamentet och nedströms är en stenpackning, ca 5 m l, av 0,5-1,5
m st stenar. Under bron, vilande på betongfundamenten, är en ca 20 m l järnbalk. Ej klarlagt om
anläggningen har ingått i flottningsverksamheten.
För tips på arbetsuppgifter kring flottningslämningarna, se gärna på de som finns för
Gammplatsen nr 13, Flottarkungens koja.

20 FÅNGSTGROP
I området finns flera fångstgropar, se kartan ovan. Vi har valt ut den närmaste från grillplatsen
sett. Den ligger i en sydsluttande backe.
Att jaga med fångstgropar är en mycket gammal jaktmetod. De äldsta fångstgroparna vi känner
till i norra Sverige är ca 6000 år gamla.Nästan alla djurben som hittats på boplatser kommer fån
älg, så det var en viktig föda för människorna. När vildrenen blev vanligare kan de också ha
fångats i groparna. På 1860-talet blev jakt med fångstgrop förbjudet i Sverige eftersom det då
fanns så lite älg kvar.

Fångstgrop, dock inte besökspunkten i handledningen.

I Västerbottens län är fångstgropar en av de vanligaste fornlämningarna. De finns från kusten
ända upp till fjällen, men är vanligast i skogslandet.
Oftast lade man flera gropar på rad i ett viltstråk. Det är vanligt att de ligger mellan sjöar eller
vattendrag, eller mellan berg där älgarna vandrade. På många ställen stämmer det överens med
de vandringsleder älgarna har än idag.
När man använde fångstgropen täcktes den över så att älgarna inte skulle se dem. Troligen hade
man också någon typ av hinder mellan groparna, så att den enda framkomliga vägen för älgarna
var just där gropen låg.

21 KOLBOTTEN
Alldeles vid vägen ligger en kolbotten. Det är resterna efter en kolmila som låg där idigare och är
bottnen på kolmilan.
I kolmilan framställdes träkol som användes vid järnhanteringen i hyttor, järnbruk och smedjor.
Senare användes kolet också till järnvägens ånglok, och till gengasdrivna fordon under
världskrigen.
Det har funnits olika typer av kolmilor, liggmilor och resmilor. Namnen anger hur kolveden
staplades i milorna, upprest eller liggande. När milan skulle anläggas gjordes ytan så plan som
möjligt och sten lockades bort. Därför kan det finns stenrösen i närheten av en kolbotten. Ofta
finns också rester av en kolarkoja alldeles intill kolbottnen. När kolveden var upprest täcktes den
med jord för att kväva syretillförseln så att veden kolade och inte brann upp.
Resterna efter en resmila ser oftast ut som en ringformig jordvall eller som en rund upphöjning i
marken. Intill kanten finns ofta en grävd ränns runtom eller flera gropar. En kolbotten efter en
liggmila är kvadratisk eller rektangulär. I våra trakter är kolbottnar efter resmilor vanligast.

22 HÄRD
På andra sidan vägen, ner mot älven, finns samiska härdar. Det är en rest av eldstaden i kåtan.
Härdar kan se lite olika ut, fyrkantig, rund eller oval, och den kan vara fylld med sten eller bara
skodd med stenar längs kanten. De stenpackade härdarna är troligtvis från vinterboplatser, då de
uppvärmda stenarna bidrog till att hålla varmt i kåtan.
Härdar ligger oftast vid sjöar eller vattendrag, på uddar eller små höjder. Ibland hittar man dem
även vid myrar eller på myrholmar.
För arbetsuppgifter som har med härden att göra, se ovan på de som nämns vid Grillplatsen, eller
de som finns för Gammplatsen, nr 14 Samevistet.

Foto Västerbottens museum

Kulturspår i landskapet
LOKAL LÄRARHANDLEDNING

Bilagor

Bron över älven, ca 1925. Nybyggarstatyn står på ett av de gamla brofundamenten.

Kyrkstugor på Finnbacken med dasslängan i bakgrunden.

Hamn

Översvämning i Hamn 1942.

Kyrkstugorna på Finnbacken, med det nybyggda kommunalhuset (nuvarande Tingsrätten) till höger i bilden.

Marknad på torget 1905.

Lycksele kyrka 1896.

MB innan biblioteket byggdes till.

Lycksele 1897, sett från Korpberget.

Storgatan

Gamla läroverket, Templet, med prosten Frykholm framför sin skapelse.

Torget 1897.

Tvätterskor i Hamn på 1940-talet.

Lyckseles första bil var även Västerbottens första bil! Den köptes av en apotekare i Lycksele år 1900. Men
eftersom vägarna var så dåliga så kunde den bara köras på Storgatan och ställdes därför snart undan. På
grund av detta är bilen välbevarad och finns idag på Västerbottens museum.
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Årskurs
4–9
Ämne
Matematik

En arkeologisk
undersökning
Anna Lundberg

Historia
Tidsåtgång
En skoldag
Arbetsmaterial (för
16 elever som gräver
samtidigt)
Penslar
Små spadar eller skärslevar
att skrapa med
Öskar
Silar
Rotsaxar
Sekatörer
Stakkäppar
Murarsnöre
Plastpåsar i olika storlekar
Utomhusmåttband, minst 10
meter
Tumstockar
Linjaler
Blyerts, tusch och
kulspetspennor
Sudd
Anteckningsblock
Millimeterpapper
Ritbrädor
Pappersklämmor
Sittunderlag
Syftningskompass
Kamera

En arkeolog arbetar för att lära sig mer om människor
som levde förr. Detta gör man bland annat genom att
undersöka de spår i landskapet som människor lämnat
efter sig. Dessa synliga spår kallas fornlämningar om
de är äldre än 1850, och kan se olika ut och komma
från olika tider. Fornlämningar är skyddade av lagen
och får inte förstöras. För att få undersöka en fornlämning måste man vara arkeolog och ha tillstånd av
Länsstyrelsen.
Den arkeologiska undersökningen kan beskrivas som
ett detektivarbete där arkeologen letar efter ledtrådar
som berättar om vad som har hänt på platsen tidigare.
Fynden behöver inte vara fina för att berätta något.
Gammalt skräp, föremål, ben och brända frön, kan berätta mycket om vad som har hänt tidigare. Eftersom
en undersökning aldrig kan göras om är det viktigt att
dokumentera arbetet genom att anteckna, fotografera,
ange koordinater och göra olika typer av ritningar.

FÖRARBETE
Bjud in en arkeolog som kan berätta om arkeologi och
arkeologiska undersökningar. Gå igenom principerna
för koordinatsystem och skalritning. Välj en plats i skolans närhet som undersökningsyta, gärna en plats där
man kan ha förhoppning om att hitta fynd, där man vet
att människor har vistats eller rört sig. Undvik områden
med mycket matjord, exempelvis åkermark, som är
besvärligt att gräva i. Skaffa tillstånd att gräva av markägaren. Efter utgrävningen återställs platsen till det
skick den hade inan undersökningen inleddes.
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GENOMFÖRANDE
Eleverna får prova att göra en arkeologisk undersökning i skolans närhet. Tanken är inte att eleverna ska
undersöka en fornlämning, det finns många andra platser som kan vara intressanta att undersöka. Människor
lämnar spår efter sig hela tiden som mynt, kapsyler,
verktyg, leksaker, vantar.
Dela upp klassen i förslagsvis två grupper. Låt eleverna arbeta tillsammans två och två. Börja med att fotografera platsen, så att man vet hur det såg ut innan
man började gräva. Därefter kan eleverna turas om att
fotografera arbetet mellan varje nytt moment i arbetet
och varje nytt jordlager. Gör en fotolista över de bilder
som tas med bildens nummer, från vilket väderstreck
bilden är tagen, samt en beskrivning av vad bilden
föreställer.
Upprätta ett koordinatsystem. Utgå ifrån en punkt
som är placerad sydväst om den tilltänkta undersökningsytan. Sätt ner en stakkäpp på punkten och fäst ett
måttband i käppen. Bestäm koordinatsystemets storlek, exempelvis 10 meter. Sträck måttbandet i nordlig
riktning, lägg kompassen över måttbandet för att kontrollera att det ligger rätt. Sätt ner en käpp 10 meter
norr om den ursprungliga käppen. Nu har ni en nordaxel. För att placera ut en östaxel utgår man igen från
den ursprungliga käppen men i stället drar man måttbandet i östlig riktning från käppen. Tanken är att man
nu har skapat en rät vinkel där varje axel är 10 meter
lång. Man kan kontrollera att vinkeln är rät med hjälp
av Pythagoras sats (a² + b² = c² ).
Koordinatsystemet är en viktig utgångspunkt för
dokumentationen eftersom det är grunden för planskisserna och de skriftliga beskrivningarna. Efter att koordinatsystemet är upprättat avgränsas en undersökningsyta till ett avlångt schakt i form av en rektangel.
Mät ut hela schaktet och sätt stakkäppar i varje hörn.
Därefter påbörjas själva grävandet som inleds med
att avlägsna torven. Torven är markens översta lager
som kan bestå av gräs, rötter och annan växtlighet.

MÅL
• grundläggande
geometriska objekt.
• skalor och deras
användning i praktiken.
• hur omkrets och area
hos tvådimensionella
JHRPHWULVNDƓJXUHU
räknas ut.
• mätning av längd, area,
volym och vinkel.
• koordinatsystem.
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Försök ta loss torven i stora stycken eftersom den vid
grävningens slut ska läggas tillbaka men undvik att få
med mycket jord i torvstyckena.
Sedan ska den första planritningen över hela schaktet ritas i skala 1:20, denna process ska sedan upprepas för varje lager. Markera koordinaterna längs den
tänkta schaktkanten, se figur 2. I ritningen ska alla stenar, fynd och annat i schaktet ritas in. Gör en teckenförklaring över alla symboler och linjer ni använder. När
man hittar fynd är det viktigt att dessa får ligga kvar tills
de har mätts in. Det är även bra att skriva en fyndlista
där man anger koordinater, lager och sakord. Därefter
placeras fynden i fyndpåsar med samma nummer som
i fyndlistan. Man bör även markera fynden på planritningen med fyndnumret angivet.
Efter att den första planritningen har uppförts fortsätter grävandet som sker i lager om 5 centimeter.
Man ska försöka hålla samma nivå i schaktet. Kanterna
ska vara raka och botten plan. Det ska inte bli någon
balja. Medan man gräver ska det lösa jordmaterialet
som man gräver bort ösas upp med öskaret, läggas i
en hink för att sedan sållas. När man sållar är det viktigt att hålla reda på var i schaktet jorden är hämtad så
man vet var eventuella fynd har legat. Om man gräver
riktigt noga kan det bortgrävda materialet samlas i närheten av schaktet utan sållning. I vanliga fall skulle allt
jordmaterial sållas i stora såll. Därför kan eleverna istället prova att sålla en del av jorden i vanliga silar.
En brukar arkeolog gräva ner till steril och orörd mark,
alternativt till berggrunden. I den här uppgiften kan det
vara lämpligt att gräva ungefär 30 centimeter ner i marken eftersom grävandet är ganska tidkrävande.
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Lästips
Lindström, Jonathan & Hjort,
6RƓForntiden runt hörnet:
En arkeologisk handledning
för grundskolans lärare.
c

a

b
Figur 1. Enligt Pythagoras sats beskrivs sambandet i en
likbent rätvinklig triangel enligt ekvationen a²+b²=c²

Figur 2.

Petré, Bo. Arkeologisk undersökningsteknik: exempel på
metoder och dokumentation
vid arkeologiska undersökningar.

Rapport
Arkeologisk delundersökning av mesolitisk boplats
RAÄ nr Lycksele 1668, Lycksele 8:2, Lycksele kn
Västerbottens län.

Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten
Berit Andersson 2012 Dnr 213/11

Rapporten finns också som pdf-fil på
Västerbottens museums informationsportal om
arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i
Västerbottens län.
Här finns länets samlade kunskap om vår äldre
historia och om de spår som människor och
verksamheter lämnat efter sig i landskapet.
Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår
region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns
också
länkar
till
några
av
länets
yrkesverksamma arkeologer, forskare och
tjänstemän: http://sparfran10000ar.se/
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Administrativa uppgifter
Vbm dnr
Lst dnr
Lst beslutsdatum
Typ av uppdrag
Län
Landskap
Kommun
Socken
Ort
Fastighet
RAÄ nr
Fynd

Foto
Dokumentationsmaterial

Kartblad
Koordinatsystem
Höjd
Avtorvad yta
Fältarbetsperiod
Fältarbetsledning
Övrig personal
Kursdeltagare
Planering arkivsök
Dagverken fält
Dagsverken rapport

213/11
431-2060-2011
2011-06-20
Delundersökning
Västerbotten
Lappland
Lycksele
Lycksele
Furuvik, Lycksele
Lycksele 8:2
Lycksele 1668 (boplats)
Lycksele 1668: Fnr 1 – 13 (5 kvartsskrapor, 1 stötkantkärna, 1 ret. avslag
kvarts, 1 ret. avslag flinta, 2 spånfragm. hälleflinta, 1 spånfragm. kvartsit,
2 norska 10-öringar).
VBM_DB 291:1-25
Ritningar, foton, mätfiler förvaras vid Västerbottens museum.
Fyndmaterial och kolprover förvaras vid Västerbottens museum i väntan
fyndfördelning från Riksantikvarieämbetet.
22I 3h (SWEREF99 71G 6h NO)
RT90 2,5 gon V
209 – 210 meter över havet
15m2
2011-06-27 – 29
Berit Andersson
Therese Sigmundsdotter Skogsmuseet Lycksele
Clara Ljunglöv, Thea Viklund, Åsa Stenvall, Anna Norberg, Lars
Norberg, Rasmus Augustsson.
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3

Inledning
Med anledning av planerad bebyggelse på fastighet Lycksele 8:2, Lycksele kommun
har Västerbottens museum genomfört en särskild arkeologisk delundersökning av
en boplats (Lycksele 1668) enligt beslut från Länsstyrelsen (431- 2060-2011).
Området har tidigare, i samband med detaljplanearbete, varit föremål för en
arkeologisk utredning (2007) samt en arkeologisk förundersökning (2009). Denna
undersökning har genomförts som en kurs i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Skogsmuseet i Lycksele.

1

Fig 1. Undersökningslokalen vid Furuvik söder om Lycksele stad markerad med röd punkt.

Sammanfattning
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att erhålla ytterligare kunskap
om boplatsen RAÄ nr Lycksele 1668, en av de äldsta i länet. Undersökningen
genomfördes som en kurs i Studieförbundet Vuxenskolans regi i samarbete med
Västerbottens museum och Skogsmuseet. Vid undersökningen deltog sex personer i
åldrarna 11 --- 87 år. Totalt undersöktes 15m2 varav 10 m2 bestod av schakt
upptagna vid förundersökningen 2009 och resterande ytor togs upp i anslutning till
dessa. Vid undersökningen påträffades 3 bengropar vilka delundersöktes och
resulterade i totalt 373 gram brända ben. Huvudparten av fynden kan dateras till
stenålder och 3 fragment av mikrospån pekar mot den äldre stenåldern
(Mesolitikum), även råmaterialet på boplatsen antyder äldre stenålder med
ovanliga material som hälleflinta, tuffit och kvartsitisk sandsten.
Huvudparten av bengroparna och fyndmaterialet ligger i närheten av det äldre
avlägget och den sentida sandtäkt som finns i nipkanten, vilket gör området utsatt
för fortsatt erosion och åverkan.

Syfte
Undersökningen syftar till att erhålla ytterligare kunskap om boplatsen, som är en
av de äldsta i länet. Boplatsen RAÄ Lycksele 1668 är belägen i ett grönområde som
ej kommer att beröras av den planerade bebyggelsen och har därför inte omfattas
av de slutundersökningar som genomförts i området. På boplatsen finns ett äldre
avlägg samt mindre sandtäkter i nipkanten. Genom att erbjuda en intresserad
allmänhet möjlighet att delta i en arkeologisk grävkurs har det varit möjligt att
undersöka delar av boplatsen, som bedömts vara utsatt för risk för skador.
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Dokumentationen ska vara av vetenskapligt god kvalitet. Målgrupperna är främst
kursdeltagarna men undersökningen bör även vara av intresse för forskning och
allmänheten.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget ca 2,5 km sydöst om Lycksele centrum och
lokaliserade i svag sydväst sluttande sandig mark på nordöstra sidan av Umeälven
(fig. 1). Området består av skogbevuxen sandmark.

Fornlämningsbild
Vid den arkeologiska utredningen 2007 påträffades ett flertal lämningar inom
detaljplaneområdet, både fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar.
Lämningarna bestod av två boplatser med skörbränd sten, brända ben och avslag.
Boplatserna har bedömts som fasta fornlämningar. I området påträffades även två
härdar, vilka utgör fasta fornlämningar. I sluttningen ner mot älven påträffades
även ett fundament av betong, vars ursprungliga funktion inte har kunnat
klarläggas. Eventuellt hör fundamentet ihop med den flottning som tidigare
bedrivits i älven. Då fundamentet är relativt sentida bör det betraktas som en övrig
kulturhistorisk lämning. Den väg som löper längs genom området har dessutom
återfunnits på en karta från 1886, vilket motiverar en bedömning av vägen som
övrig kulturhistorisk lämning.
I anslutning till det aktuella området finns registrerade boplatslämningar både
uppströms och nedströms Umeälven. Boplatserna registrerades första gången i
samband med regleringsinventeringarna 1957. Vid fornminnesinventeringarna
1976 och 1995 skedde en revidering av boplatserna. På boplatserna har det
påträffats skörbränd sten, kvartsavslag och föremål bestående av skrapor i kvarts.

Fig. 2. Thea Viklund var bland de äldre deltagarna. Fig. 3. Clara Ljunglöv var äldst i gruppen.

Metod
Syftet med den arkeologiska delundersökningen var att dokumentera delar av
boplatsen, RAÄ nr Lycksele 1668.
Delundersökningen påbörjades genom att lokalisera de schakt som togs upp vid
förundersökningen 2009 vid den aktuella fornlämningen. Schakten som ligger
närmast avlägget och sandtäkten frilades från torv och rensades för hand. Det
koordinatsystem i rikets nät (RT 90 2,5 gon V) och fixpunkter som tidigare utsatts
vid förundersökningen återanvändes.
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Vid den förundersökning som genomfördes 2009 avtorvades schakten och
handrensades, fynd och skärvsten som framkom i ytan dokumenterades, men ingen
nedgrävning genomfördes. Vid denna undersökning grävdes 10 m2 i de gamla
schakten ner 5 --- 10 cm djup. I anslutning till förunderökningsschakten undersöktes
ytterligare 5 m2 varav 3 m2 är utvidgningar av det äldre schaktet och 2 m2 förlades
2 m N om befintligt schakt (se fig. 4), vid det äldre avlägget och sandtäkten i
nipkanten.
All jord skiktades genom ett såll med 4 mm stora maskor. De påträffade fynden
samt anläggningar och undersökta ytor inmättes med hjälp av tumstockar och latta
enligt rikets nät. Samtliga moment dokumenteras genom beskrivningar,
fotografering samt med plan- och profilritningar i lämplig skala.

Fig. 4. De äldre schakten (ljusblå) samt boplatsen RAÄ Lycksele 1668 utsträckning (röd).
Mörkblå linje visar utsträckningen för årets undersökning.
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Resultat
Anläggningar
Vid den förundersökning som genomfördes 2009 påträffades brända ben (F nr 1415) vid koordinaterna 7166585,8 / 1639053. Den osteologska analysen visade att
benen var från älg och bäver. Några av de artbestämda benen sändes in för14Canalys. För att uppnå den vikt som krävs för 14C-datering sammanslogs en falang
av älg samt fyra rörben av obestämt art (F14) till ett prov. Detta gav dateringen
7144±107 BP (Ua-39327), vilket kalibrerat ger en ålder mellan 6230 och 5780 f.
Kr (2 sigma) (Smeds 2009:10).
Vid årets undersökning framkom en 0,5 m stor och 0,2 m djup grop på samma
ställe som benfynden 2009. I gropen framkom 46 gram brända ben och det var
endast ca 50% av gropen som grävdes ut. I rutan Ö om denna bengrop framkom
ytterligare två bengropar vilka grävdes ner till -20 cm och där det sammanlagt
påträffades 246 gr brända ben (se bil.2).

Fig. 5. Rasmus Augustsson, yngste deltagaren, visar upp några av alla brända ben som han hittade.

Fynd
Huvudparten av undersökningen genomfördes i de schakt som togs upp vid
förundersökningen 2009, vilket innebar att fynden påträffades direkt i ytan. De
yngsta fynden är två norska 10-öringar från Olav V (Fnr 2 & 6) vilka är yngre än
1950. Övriga fynd är sannolikt mesolitiska och består av 3 spånfragment av
kvartsit och hälleflinta (Fnr 7, 12-13), 5 kvartsskrapor (Fnr 4-5, 8, 10-11), 1
stötkantkärna av kvarts (Fnr 3) samt två retuscherade avslag, 1 av flinta (Fnr 1)
och ett av kvarts (Fnr 9). Bland avslagen dominerar kvarts både antalsmässigt (192
st av 233) och viktmässigt (177 gr av 245 gr) men det finns även inslag av kvartsit
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(13 st) samt mera exotiska och svårklassificerade material som hälleflinta (13 st),
tuffit (5 st) och kvartsitisk sandsten (10 st). Både fyndmaterial och föremål
stämmer väl med den klassificering som gjordes av Forsberg (1996:248) där
boplatser med dateringar mellan 8 600 – 7 400 BP ofta innehåller exotiska
råmaterial med grå färg som dominerar.

Vid undersökningen påträffades en ovanligt stor mängd brända ben, totalt 373
gram. Huvudparten av dessa återfanns i de tre bengropar som delundersöktes.
Ingen av bengroparna totalundersöktes och ingen osteologisk analys har
genomförts. De ben som påträffades i detta schakt vid förundersökningen var
enligt den osteologiska analysen älg och bäver (Smeds 2010, bil. 3). Vid årets
undersökning har minst en fiskkota noterats, vilken visar en mera varierad kost.
Analyser
Då det är ovanligt med en sådan stor mängd ben vid mesolitiska boplatser vore det
önskvärt om benmaterialet kunde genomgå en osteologisk analys. En
kostnadsförfrågan kommer att sändas till Osteologisk forskningslaboratoriet och
en analys genomförs möjligtvis efter rapportens färdigställande.

Diskussion
Vid denna relativt begränsade undersökning framkom tre bengropar med totalt
373 gram brända ben samt föremål av mesolitisk karaktär. Det visar att det kan
finnas potential i fortsatta undersökningar. Huvudparten av bengroparna och
fyndmaterialet ligger i närheten av det äldre avlägget och den sentida sandtäkt som
finns i nipkanten, vilket gör området utsatt för fortsatt erosion och åverkan.
Fyndmaterial och fyndtyper visar på en mesolitisk datering, kvartsföremål är
omöjliga att datera och kan teoretisk var från senare perioder.
Denna typ av undersökningar, som genomförs som ett samarbete mellan museer
och studieförbund, ger en intresserad allmänhet möjlighet att fördjupa sin
historiska kunskap om sin hembygd och ökar förståelsen för vikten av bevarande
av fornlämningar. Undersökningen fick även stor uppmärksamhet i olika medier,
vilket också bidrar till ökad kunskap om traktens förhistoria.

Referenser
Andersson, B. 2007. Arkeologisk utredning inför planerad bebyggelse på
fastigheten Lycksele 8:2, Lycksele kommun, Västerbottens län. Rapport
Västerbottens museum, dnr 601/07.
Forsberg, L. 1996. The Earliest Settlement of Northern Sweden – Problems and
Perspectives. In: Larsson, L. The Earliest Settlement of Scandinavia and its
relationship with neighbouring areas: 241 – 250.

Smeds, R. 2010. Arkeologisk förundersökning av två mesolitiska boplatser samt
två härdar från medeltid/historisk tid inom fastigheten Lycksele 8:2, RAÄ 1668,
1669, 1670 och 1671, Lycksele socken och kommun, Västerbottens län. Rapport,
Västerbottens museum, dnr 487/09.
Fornminnesregistret över Västerbottens län.
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Bilaga 3.
Fyndlista RAÄ Lycksele 1668
Fnr Material
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Antal Längd Bredd Tjocklek Vikt

Flinta, retuscherat avslag
Norsk 10-öring Olav V
Kvarts, stötkantkärna
Kvarts, skrapa
Kvarts, skrapa
Norsk 10-öring Olav V
Kvartsit, spånfragment
Kvarts, skrapa
Kvarts, retuscherat avslag
Kvarts, skrapa
Kvarts, skrapa
Hälleflinta? spånfragment
Hälleflinta? spånfragment

Material

Typ

kvartsitisk sandsten

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
15
20
26
26
15
21
18
18
17
17
10
7

Antal

Vikt

avslag

1

hälleflinta?

avslag

kvarts

10
15
13
21
27
15
10
22
11
20
17
10
9

8
1
6
14
13
1
2
8
5
11
9
2
2

1 gr
1 gr
1 gr
8 gr
10 gr
1 gr
1 gr
1,5 gr
1 gr
6 gr
1,5 gr
<1gr
<1gr

X

Y

Djup

2

7166581

1639053

2 cm

1

1

7166581

1639056

avslag

2

34

7166582

1639054

kvarts

avslag

4

4

7166584

1639053

2 cm

kvartsit

avslag

1

1

7166585

1639053

2 cm

kvarts

avslag

11

10

7166585

1639053

2 cm

kvarts

avslag

3

1,5

7166585

1639053

kvarts

avslag

59

20

7166586

1630052

2 cm

hälleflinta?

avslag

1

1

7166586

1639052

2 cm

tuffit?

avslag

2

10

7166586

1639052

2 cm

kvarts

avslag

16

24

7166586

1639053

2 cm

kvartsit

avslag

1

1

7166586

1639053

2 cm

kvarts

avslag

10

16

7166587

1639053

kvartsitisk sandsten

avslag

6

22

7166587

1639053

tuffit?

avslag

2

14

7166587

1639053

2 cm

kvartsitisk sandsten

avslag

3

2

7166587

1639053

2 cm

kvarts

avslag

15

8

7166587

1639053

2 cm

kvarts

avslag

10

6

7166587,5

1639053,5

10-20 cm

hälleflinta?

avslag

9

4

7166587

1639054

kvartsit grå

avslag

10

12

7166587

1639054

kvartsit ljus

avslag

2

1

7166587

1639054

kvarts

avslag

60

52

7166587

1639054

1

2

7166590

1639054

2 cm

hälleflinta?

avslag

1

1,5

7166590

1639054

2 cm

kvarts

avslag

2

1,5

7166591

1639054

2 cm

hälleflinta?

avslag

1

4

7166587,5

1639053,5

10-20 cm

tuffit?

avslag

1

2

7166586

1639053

2 cm

kol

Bilaga 3.
Benlista
Material

Vikt

X

Y

Djup

brända ben

1

7166584

1639053

2 cm

brända ben

20

7166586

1639052

2 cm

brända ben

36

7166586

1639053

2 cm

brända ben

10

7166586

1639053

6 cm

brända ben

4

7166587

1639053

2 cm

brända ben

28

7166587

1639053

10 cm

brända ben

28

7166587,5

1639053,5

10-20 cm

brända ben

246

7166587

1639054

0-30 cm

brända ben

1

7166591

1639054

1 cm

Bilaga 4.
VBM_DB 291

Fotolista RAÄ nr Lycksele 1668
Fotonr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Motiv
Taget från Fotograf
X7166581/ Y1639056 – 2 cm
NV
BA
X7166581/ Y1639055 – 2 cm
NV
BA
X7166582/ Y1639053 – 2 cm
NV
BA
X7166581/ Y1639053 – 2 cm
NV
BA
X7166582/ Y1639054 – 2 cm
NV
BA
X7166581/ Y1639054 – 2 cm
NV
BA
X7166583/ Y1639053 – 2 cm
NV
BA
X7166584/ Y1639053 – 2 cm
NV
ES
X7166585/ Y1639053 – 2 cm
NV
ES
X7166587/ Y1639053 – 2 cm
NV
ES
X7166586/ Y1639053 – 2 cm
NV
BA
X7166587/ Y1639054 – 2 cm
NV
BA
X7166586/ Y1639052 – 2 cm
NV
BA
X7166587/ Y1639055 – 15 cm bengrop
NV
BA
Vy S delen
SV
BA
Vy S delen
SSÖ
BA
Schakten efter återställning
NV
BA
Clara Ljunglöv
TS
Thea Vilund
TS
Åsa Stenvall med hink
TS
Anna och Lars Norbertg sållar
BA
Lars Norberg och Rasmus Augustsson
TS
Kvartsskrapor, fynd nr 4 & 5
BA
Spånfragment, kvartsit fynd nr 7
BA
Spånfragment, hälleflinta fynd nr 12-13
ES

Bilaga 5.
Fotokarta RAÄ nr Lycksele 1668

Foto nr VBM DB 291:1

Foto nr VBM DB 291:2

Foto nr VBM DB 291:3

Foto nr VBM DB 291:4

Foto nr VBM DB 291:5

Foto nr VBM DB 291: 6

Foto nr VBM DB 291: 7

Foto nr VBM DB 291: 8

Foto nr VBM DB 291: 9

Foto nr VBM DB 291:10

Foto nr VBM DB 291:11
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DOKUMENTATION AV
HÄLLMÅLNINGEN PÅ
KORPBERGET I LYCKSELE

Utförd 2012 av
Sven-Gunnar Broström, Thomas Larsson, Umeå universitet
och Jans Heinerud, Västerbottens museum.
Databehandling: Kenneth Ihrestam

BOTARKRAPPORT 2012-33

Redogörelse för dokumentation av hällmålningslokal Raä 301 vid Korpberget i Lycksele
Dokumentationen utfördes sommaren 2012 av undertecknad tillsammans med Thomas
Larsson, Umeå universitet och Jans Heinerud, Västerbottens museum. Arbetet började med att
vi studerade målningen noggrant för att på så sätt kunna urskilja möjliga figurer på den
oroliga hällytan. Förutom att ytan är full av diffusa färgfält så är den även starkt vittrad.
Dessutom har hällen varit graffitimålad och borttagningen av denna sentida färg kan också ha
påverkat ytan. Resultatet av vår besiktning blev att vi kunde räkna in nio figurer som troligen
kan tolkas som mer eller mindre bevarade djurfigurer. Åtminstone tre av dessa kan tolkas som
djurfigurer. Därutöver kunde vi räkna in 27 tydliga färgfläckar. Många av dem kan vara rester
av i dag förstörda och otydbara figurer.
Dokumentationen fortsatte nu med att vi gjorde en verbal beskrivning av målningsytorna.
Avsikten är att denna skall sändas in till riksantikvarieämbetet för att komplettera
beskrivningen i FMIS. Vi fortsatte nu arbetet med att fotodokumentera målningsytorna.
Därefter tejpade vi upp våder av byggplast på de ytor som hade figurer. På plasten ritade vi in
figurernas konturer med vattenfast märkpenna. Vi markerade även de sprickor och skador
som fanns i anslutningen till målningen.
Under hösten bearbetades kalkeringen. Plastvåderna scannades för att sedan bearbetas i dator.
Alla ritningslinjer justerades och figurerna fylldes med röd färd i två nyanser. En mörkare röd
för tydliga målningsytor och en ljusare röd för bleka eller otydliga målningar. Resultatet
redovisas i denna rapport.

Hällmålningen sedd från sjösidan.

A/ Hällmålningsområde ca 8 x 2 m (N – S) bestående av följande fyra delområden:
A/ Hällmålning 0,70 x 0,45 m bestående av 2 älgfigurer .
Figur 1 Överst på ytan finns en 20 cm lång älgfigur snett placerad på den lodräta hällytan.
Främre delen av kroppen med huvud är mycket tydlig, bakkroppen något svagare.
Figur 2 Nederst på ytan finns en 45 cm lång trolig älgfigur. Rygglinje, huvud och framben är
bevarade. Buklinje och bakben har försvunnit eftersom klippan här är förstörd.

FIGUR 1 och 2

YTA A

TOLKAD KALKERING

B/ Hällmålning 3,0 x 1,6 m (Ö – V) belägen 0,5 meter söder om A och bestående av
4 djurfigurer och ca 18 färgfläckar.

YTA B TOLKAD KALKERING

Figur 3 Längst till vänster på ytan finns en 45 cm lång djurfigur som troligen kan tolkas som
en älg. Det som syns tydligast är ett huvud med två öron till höger.

FIGUR 3

Figurerna 4, 5 och 6 ligger under varandra i områdets mittparti. Inget av djuren är komplett
på grund av att bergytan här har flagat. Med hjälp av bevarade ben, huvud och kroppslinjer
kan man tolka fram dessa tre djurfigurer av obestämd art. Dessutom finns här hela 18
färgfläckar av olika storlek.

FIGUR 4, 5, 6

C/ Hällmålning belägen 0,5 meter söder om B och bestående av 1 färgfläck 25 x 35 cm stor.

D/ Hällmålning belägen 0,7 meter söder om C och bestående av 3 djur och 8 färgfläckar.
Figurerna 7 och 8 ligger högst upp på ytan och består av två helt målade kroppar med spår
av var sitt benpar. Vid hällens nedre kant finns figur 9, en tydlig djurbild. På grund av skada
saknas det bakre benet. På ytan finns också 8 färgfläckar.

FIGUR 7, 8 och 9

YTA C TOLKAD KALKERING

FOTON: Sven-Gunnar Broström

