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Landskapsarkeologerna har deltagit i flera utåtriktade aktiviteter
under våren och sommaren! Vi har också publicerat sammanfattningar från ett tidigare landskapsarkeologiskt symposium på
vår hemsida. Avslutningsvis ger vi även tips om ett radioinslag från
en av våra arkeologiska utredningar i somras.
Forntidsvandringar
För tredje året i rad samarbetar Landskapsarkeologerna i Hälsingland,
Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson, med
Kungsgården Långvind om forntidsvandringar med kaffekorg. I år genomfördes
två vandringar till stenåldersboplatsen
Hedningahällan och en vandring runt
Långvinds bruk, där vi också berättade
historien om dess annex Boda bruk.
Lika traditionsenligt gjordes en sommarvandring tillsammans med Njutångers
Hembygdsförening. I år i samarbete med
Gunnar Sundstrand med ett förflutet på
Lantmäteriet. Temat ”Från istid till nutidens byar” belystes därför både genom
de fornlämningar vi tittade på och genom
äldre lantmäteriakter.
På bilden ovan syns Boda bruk. Det etablerades på 1770-talet som ett annex till Långvinds
bruk ca 2 mil därifrån. Vid mitten av 1800-talet
tystnade hammarslagen. Här syns den mäktiga
dammvallen som fortfarande står intakt.
Till vänster ses Landskapsarkeologernas
Ola Nilsson stående på en stensättning berätta
för deltagarna från hembygdsföreningen om
brons- och järnålderslandskapet i Nordmyra,
Njutångers socken. Foton Lena Berg Nilsson.

Fornminnen i Nordanstig
I Hälsingland har Landskapsarkeologerna, genom Lena Berg Nilsson och
Ola Nilsson, också deltagit i ett projekt
i Nordanstigs kommun. I våras publicerades resultatet i form av en 40-sidig
broschyr som visar några av alla sevärda
fornminnen i kommunen. Både tidigare
välkända och de som tidigare mest
uppmärksammats lokalt. Tillsammans
berättar de utvalda platserna om kommunens historia från olika tidsepoker,
om skilda näringsfång och om såväl de
välbärgade som de obesuttnas historia.
En viktig del av projektet var dialog med
Nordanstigs hembygdsföreningar och
andra intresserade. Arbetet bakom
broschyren, tankegångar och framtidsmöjligheter valdes ut som ett av sju goda
exempel på samverkan i Gävleborg.
Det presenterades vid Landsbygdsriksdagen 2014 där Landskapsarkeologerna
representerade projektet i en monter.
Broschyren har också uppmärksammats
vid flera tillfällen i Hälsingetidningarna.
Ovan ses broschyren ”Fornminnen i Nordanstig”
– en vägvisare, där Landskapsarkeologerna
varit en aktiv part i arbetet. Broschyren kan
laddas ner i pdf-format via länken http://www.
nordanstig.se/download/18.3470c1651442c
8a21071498/1396017803410/fornminnen.pdf/
Bild mitten: Landsbygdsriksdagen 2014 ägde
rum på Göransson Arena i Sandviken. Denna
den 13:e upplagan, där Landskapsarkeologerna
deltog som ett ”gott exempel”, varade i tre
dagar, med ca 750 deltagare samt flera partiledare och ministrar på plats.
Nedan intervjuas Ola Nilsson av journalisten
Carole Tärnudd. De står på avrättningsplatsen
vid Stigsängarna i Harmånger socken, en av
platserna i broschyren. Resultatet av intervjun
publicerades både i sommarutgåvan ”Hälsingesommar” och som en del i Hälsingetidningarnas
gemensamma artikelserie ”Hälsingebrott”.

Foton Lena Berg Nilsson.

30-årsjubileum i Norrbotten
I somras var Landskapsarkeologernas
Lennart Klang inbjuden till ett 30-års
jubileum på Lantmäteriet i Luleå.

Lennart Klangs tankar kring jubileet:
30 år senare var det intressant att vara
tillbaka i lokalerna och återse fler av
de som Lantmäteriet anställde för kartproduktion under 1980-talet. Alla såg lika
fräscha ut som under förra seklet. Som
om tiden stått still! Det var bara kontorslokalerna och kartorna som hade ändrats.
Många arkeologer fick sina första trevande
yrkesmässiga erfarenheter av kulturmiljöfrågor vid RAÄs dåvarande Luleåkontor. Flera av dessa kom sedermera
och numera att återfinnas som exempelvis
länsantikvarier, museichefer och myndighetschefer. Andra är idag verksamma som
arkeologer inom museer och privata konsultföretag – med andra ord Landskapsarkeologernas konkurrenter!

År 1984 startade produktionen av Gula
Kartan i Luleå, och med det även ett
närmare samarbete mellan Lantmäteriet
och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). RAÄ
inrättade då ett särskilt kontor för fornminnesdokumentation i övre Norrland,
som samlokaliserades med Lantmäteriets
produktion av Gula Kartan.
Den som utredde förutsättningarna för
RAÄs etablering i Luleå och den chef
som utsågs för verksamheten, var
Landskapsarkeologernas Sune Jönsson
respektive Lennart Klang, båda vid
denna tid anställda vid RAÄ i Stockholm.
Under ca 15 år pågick ett mycket
givande samarbete med Lantmäteriet,
innan RAÄs fornminnesinventering
lades ned i slutet av 1990-talet.
Närmare 100 arkeologer var anställda
vid Luleåkontoret dessa år, de flesta som
säsongsanställda. Många arkeologer fick
här sin första anställning efter universitetsstudier. Andra med erfarenhet från
södra Sverige fick en första inblick i fornminnesdokumentation i övre Norrland.
Bland de många särskilt spännande
arkeologiska upptäckter som gjordes
vid RAÄs Luleåkontor på 1980-talet
fanns några stenåldersbyar med tydliga
lämningar efter hyddbottnar och förvaringsgropar. En av dessa var Saivaara
i Haparanda kommun.

Arkeologidag i Saivaara
En av de arkeologiska platser som
upptäcktes av RAÄs Luleåkontor på
1980-talet var stenåldersbyn Saivaara
i Haparanda kommun. I somras blev
Landskapsarkeologernas Lennart Klang
inbjuden till en arkeologidag där.

Bakgrund
Den forskning om Saivaara som inleddes
av Lennart Klang 1986-1989 innefattade
specialkartering, fosfatkartering, ytplockning av fynd, provgrävningar för datering
och pollenprovtagning samt analys av
insamlat material.
Syftet var dels att öka medvetenheten om
vilka typer av fornlämningar som finns
i östra Norrbotten, men som varit helt
okända tidigare, och dessutom att i
samarbete med Umeå universitet verka
för ett mer omfattande forskningsprojekt
om stenåldersbosättningar i östra Norrbotten. Under 1990-talet kom ett sådant
projekt att genomföras av universitetet och
ortsbor kom att arbeta med att levandegöra platsen.
Dessa foton från 1988 kan jämföras med
de som finns här http://www.saivaara.se/
Mycket har hänt under 20-25 år! Skog har
vuxit upp. Stenålderslivet har levandegjorts.

För Lennart, som inte varit i Saivaara
sedan 2002 – då han som konsult hade
uppdrag inom kulturturismen i östra
Norrbotten – var det mycket intressant
att återse platsen igen. Nu kunde han åter
redovisa sina idéer kring arkeologi och
besöksnäring i dialog med medverkande
vid arkeologidagen.
Saivaara är en mycket speciell plats
både arkeologiskt och som uttryck för
vad närboendes ideella engagemang kan
åstadkomma. Det gör det desto märkligare att offentliga pengar inte funnits för
att utveckla en sådan unik plats!
Deltagarna i arkeologidagen verkade vara
överens om att det måste bli ändring!
Ett förslag var att år 2016 anordna ett
30-årsjubileum för när denna arkeologiska toppattraktion upptäcktes, och
i det sammanhanget reservera pengar för
drift, underhåll och information i
kommunens budget.

Fotot överst har i förgrunden en hyddbotten som
daterades med C14-metoden till ca 3500 f Kr.
Det nedre fotot visar en av de hyddbottnar som
på 1990-talet blev föremål för mer omfattande
utgrävningar. Foton Lennart Klang 1988.

Ny publikation
I juni 2012 bjöd Landskapsarkeologerna
in fyra aktörer till ett symposium i Luleå. Dessa var Kenneth Awebro, docent i
historia och teknikhistoria samt universitetslektor vid Södertörns högskola, Ann
Hörsell, krigsarkivarie vid Riksarkivet,
Lars Liedgren, 1:e antikvarie vid Silvermuseet i Arjeplog och Mats Widgren,
professor i kulturgeografi vid Stockholms
universitet.
Syftet med symposiet var att tillsammans
med de inbjudna sammanfatta några
inriktningar inom aktuella landskapsarkeologiska verksamheter. Alla deltagare
bidrog med var sitt inlägg som sammantaget gav exempel på intressanta frågor
både geografiskt och principiellt.
Klicka här för att läsa rapporten

Nu delar vi med oss av diskussionerna
genom att en rapport med sammanfattningar av de olika inläggen publiceras
på vår hemsida. I rapporten Landskapsarkeologiskt symposium i Luleå 2012
är bidragen förvisso korta, men de visar
ändå på några utgångspunkter för de mer
utförliga resonemang och diskussioner
som fördes.

...och ett radioinslag
I juni utförde Landskapsarkeologerna
en arkeologisk utredning av väg 1069
mellan Ravesta och Klingre utanför
Örnsköldsvik. Det gjordes ett radioinslag av P4 Västernorrland. Inslaget med
Landskapsarkeologerna Lennart Klang,
Ola Nilsson och Bengt Windelhed går att
lyssna på via länken http://sverigesradio.
se/sida/artikel.aspx?programid=110&art
ikel=5893125
Ett av de många sökschakten som togs upp
längs väg 1069 mellan Ravesta och Klingre
i Örnsköldsviks kommun. Foto Lennart Klang.
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The archaeologists of our team have been busy in several public
activities during spring and summer. Lennart Klang in Norrbotten,
Lena Berg Nilsson and Ola Nilsson i Hälsingland.
The Nilssons traditionaly led visitors to
archaelogical sites. Amongst others to the
famous Stone Age site of Hedningahällan. Traditonally they also led visitors to
sites with specific regard at ancient maps.
They have also published results from
studies on ancients sites in the municipality of Nordanstig i northern Hälsingland.
The work was made public in a booklet.
From our northern office in Luleå
Lennart Klang was invited to a 30-year
festival concerning a unit of the Lantmäteriet in Luleå which produced an
especially informative map edition.
In the period Lennart was head of the
local office of the National Board of
Antiquities and cooperated with the Lantmäteriet and could support the official
maps with a wide variety of prehistorical
and historical sites.
One of these sites is the famous Stone
Age village of Saivaara in eastern Norrbotten. Lennart revisited the site at the
day of Archaeology in late summer and
could learn that local people had made
the site widely known.
In 2012 our team organized a symposium at Luleå. A paper from that event
can now be read at our internet site here
www.landskapsarkeologerna.se

