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I Västerbottens fjällvärld skulle en arkeologisk utredning göras i närheten av Hemavan. På ditvägen
kunde man köra en smal, backig och kurvig grusväg med flera mötesplatser. Den är bevarad i
ursprunglig sträckning och därför klassad som kulturhistoriskt värdefull. Byggd kring 1930-talet som
den första in i Björkvattsdalens fjälldalgång och kulturlandskap. Och visst kändes det som att färdas
några årtionden tillbaka i tiden, då asfalt var ovanligt och Volvo PV var en modern bil.

Vid utredningsområdet fanns en
förstklassig gourmetrestaurang
med sommarutsikt genom
fönstret (även bilden nedan) mot
snöklädda fjäll och den sortens
småbruk som kännetecknar
uppodlingen här. Denna del av
Sverige avses vara den sist
koloniserade av nybyggare som
bröt bygd och skulle leva som
jordbrukare. Den första
nybyggaren kom hit först på
1800-talet och nyodlingar
förekom ännu långt in på 1900talet, bland annat med hjälp av
jordskredsteknik!

Jordskredsteknik???
Jo, i utredningsområdet påträffades ett ca 600
m långt kanalsystem , bestående av fem
delsträckor. I systemet har vatten letts i fåror,
som i regel är 0,3-0,5 m breda och 0,2-0,4 m
djupa. De ”slingrar” sig fram terränganpassat
för att hela tiden ha lämplig flack fallhöjd. På
ett par platser där de övertvärar myrstråk har
0,3 m höga fördämningsvallar byggts upp. Även
i moränmark finns en uppbyggd vall på den sida
om fåran som sluttar nedåt.
Kanalsystemet ger associationer till sådana
kanaler som anlades för att leda vatten till
översilningsängar på 1800-talet. Sådana finns
dokumenterade på flera håll i bland annat
Västerbotten, mestadels i skogslandet kring
Lycksele (men inte här uppe i fjällvärlden).
Enligt markägare ska kanalsystemet i
utredningsområdet dock inte ha att göra med
översilningsängar. Det ska ha anlagts i en första
etapp på 1930-talet för att leda vatten till en
slänt som av vattnets kraft skulle erodera bort
för att ge plats åt ett vägbygge. Länsstyrelsen
ska ha bekostat detta försöksprojekt. Försöket blev lyckat. Vatten leddes in i systemet och samlades
upp av en numera borttagen fördämning alldeles ovanför den slänt som skulle spolas bort.
Fördämningen brast/togs bort och vattnet framkallade ett jordskred som spolade med sig släntens
jordmassor ut i Umeälven. De bortspolade jordmassorna gjorde att vägen kunde byggas utan att man
behövde gräva bort jordmassorna för hand.
Vid slutet av 1940-talet ska systemets södra förgrening ha byggts för att på samma sätt som vid
vägbygget få jordmassor att spolas ut, denna gång för att anlägga den åker som kanalen nu leder ner
till. Också detta projekt blev lyckat; jordmassor spolades ut på den sanka marken och ska ha bidragit
till att åkern kunde anläggas. Här anlades således en åker kring år 1950 med hjälp av ett jordskred!
Markägarna är säkra på att man inte använde befintliga kanaler (ursprungliga översilningsdiken) vid
försöksprojektet på 1930-talet. Man vet vem som anlade kanalerna och fick betalt för att gräva dem.
Förgreningen som ska ha byggts vid slutet av 1940-talet anlades av deras far, som berättat om hur
projektet genomfördes.
Att långa kanaler byggts för att framkalla jordskred med hjälp av vattenkraft såsom i denna historia
har ingen av oss i Landskapsarkeologerna tidigare hört talats om. Historien kanske är helt unik.
Frågan är om det alls finns någon bevarad motsvarighet i landet; ett flera hundra meter långt anlagt
system med vattenkanaler för att med hjälp av jordskred göra plats för ett vägbygge och med hjälp
av ett annat jordskred anlägga en åker!

På bilden ovan slingrar sig en fåra fram terränganpassat så att lutningen hela tiden blir ”lagom”
(ganska flack). Svårt att föreställa sig att sådan ringa lutning och så små fåror kan utlösa jordskred,
men enligt uppgift är det möjligt. Det kan ha lyckats för att de aktuella jordarna bestod av lättrörliga
finsediment.

Efter Hemavan i Lappland var det skönt med sol och bad på Gotland. Kallt i vattnet, hett i sanden. På
en skylt kunde man läsa att Carl von Linné var här den 9 juli 1741 och förundrades över
rauklandskapet. Hans dagboksanteckningar, återgivna på skylten, beskriver även hur två sälar låg på
en sten och solade. Nu, i juli 2010, syntes inga sälar, men väl ganska många andra solbadare.

En av sommarexkursionerna gick av stapeln
i Hälsingland. T.v. imponerande masugnar i
Iggesunds Bruk. Därunder den s.k.
Kungshögen vid Högs kyrka, med informativ
text på en skylt. Vid utgrävningar 1953
hittades romerskt importgods från ca 300talet e Kr och björnfalanger.
Kastalruinen vid Välsta bör dock få en
bättre skylt...
På bilden längst ner hittas en husgrund
med oklar funktion.

Ovan en exkursion i Norrbotten, till ett tegelbruk modell äldre. I förgrunden en LERBRÅK. I den
blandades lera, vatten och sand till en smidig deg som packades i träformar. Det färska råteglet
torkades sedan i flera dygn i TEGELLADAN. Taket var viktigt mot regn, men väggar saknades . Efter
torkning bars teglet till en TEGELUGN (byggnaden längst bort). Eldningen i ugnen pågick oavbrutet i
tre dygn. Temperaturen var nästan 1000 grader. Den grå degmassan blev ”rödtegel”. Uppemot 2000
tegelstenar kunde behövas till en Norrbottensgård med två skorstenar och öppna spisar.
Nedan en Norrbottensgård med en liten åker framför. Åkern här har samma storlek som på 1600talets lantmäterikarta över denna by (Rosvik). Ganska ovanligt med så välbevarat kulturlandskap.

En annan av sommarens höjdpunkter var Älvdalens Musik- och Motorfestival. Vid denna Älvdalens
största publikvecka sågs bland annat en Cadillac 1957 och en annan Cadillac 1959. För övrigt har även
vandrarhemmet Tre Björnar nu för tiden egen veteranbil. I den cruising som hörde till festivalen
deltog Tre Björnars Volvo PV med äran i behåll. Landskapsarkeologernas Gerhard vid ratten.

