
Under sommaren och hösten har Landskapsarkeologerna ägnat sig
åt fornvård i Stockholms län . I övrigt berättar vi om några av våra 
andra uppdrag som riktat sig norrut i Gävleborgs, Västernorrlands, 
Västerbottens och Norrbottens län. Ett axplock av stormskadeinven-
tering, arkeologiska utredningar och kulturmiljöanalyser.
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Omstart fornvård

Sedan 1 juni 2015 verkar Landskapsarke-
ologerna genom Gerhard Flink i ett nytt 
projekt initierat av Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Länsstyrelsen erbjuder 
gratis konsultation kring praktisk forn-
vård. Avsikten med det fleråriga projektet 
är att uppmuntra länets kommuner till 
mer fornvårdsverksamhet. 

Från mitten av 1990-talet släppte Riks-
antikvarieämbetet den centrala admini-
strationen av landets fornvårdsverksam-
het. Det resulterade i en spretig verksam-
het med skiftande ambitioner i länen. 
Den kommunalisering som skedde i 
mitten av 1980-talet gav kommunerna 
ansvar för den praktiska fornvården. 
Utan det stöd som givits genom Riks-
antikvarieämbetet har fornvård i många 
fall dock gradvis nedprioriterats.

Tillsammans med skogstekniker märks träd ut 
som ska fällas. En stormfälld gran skulle svårt 
skada gravhögen!
Foto Gerhard Flink 2015. 

Viktigt är att timmertransporter sker med 8-hju-
liga maskiner med lågt marktryck. Som synes, 
endast gräset pressas ihop. Foto Gerhard Flink 2015.



Fornvård säsongen 2015

Den omstart som Länsstyrelsen i Stock-
holms län skapat har under säsongen 2015 
inneburit att samtliga kommuner fått 
meddelanden om den tjänst som erbjuds. 
15 kommuner har anmält intresse medan 
11 avvaktar. Detta var inte helt oväntat 
eftersom projektet kom igång sent under 
våren och årsplanering redan fastställts. 
Ledig tid kunde på så vis läggas på de 
aktiva kommunerna, där i flera fall intres-
santa projekt nu kommit igång.

Olika kommunala upplägg
Upplands Bro har ett ambitiöst skötsel-
program med ett 20-tal kulturmiljöer. Där 
har ett flertal konsultationer genomförts 
och de rikskända objekten Almare-Stäket, 
Rösaring, Fornsigtuna, Assurs fornläm-
ningar samt många fler har kunnat diskute-
ras i fält. Fältverksamheten är grunden till 
fornvård och genom att besikta fornläm-
ningen och anpassa vårdformer kan man i 
regel komma till ett bra resultat. En nystart 
beträffande informationsskyltar är också 
inledd och kommer att göra kulturarvet än 
mer attraktivt.

Även Täby är en kommun med en sam-
manhållen och gedigen allmän skötsel-
plan. Vårdprogrammet omfattar omkring 
40 områden och torde vara länets mest 
omfattande hittills. De vårdpraktiska råd 
som gällt här innefattar olika praktiska 
frågor kring avverkningar i anslutning till 
gravar och hur man kan undvika skador 
vid fällning och utförsel. Runstenar är ett 
specialämne men där pågår kontakt med 
Runverkets experter.

Upplands Väsby initierar ett spännande 
projekt med ett 20-tal dovhjortar som ska 
vistas i ett stort hägn i anslutning till 
tätorten. Avsikten är att skapa ett stycke 

sevärd naturupplevelse inom räckhåll för 
medborgarna samt att lyfta fram områdets 
historia från forntid till nutid. Här är 
stadsträdgårdsmästare och ekologer dri-
vande i projektet och de praktiska vård-
råden handlar om identifikation och råd 
om avverkning. Det fornlämningsområde 
där hjortarna ska verka är högintressant 
med inslag från bronsåldern samt äldre och 
yngre järnålder med gravar, stensträngar 
och fossil åker (celtic fields) samt bytom-
ter. Även omfattande publika visningsin-
satser planeras med information, belysning 
och anläggande av vattenhål för djuren. 

Mycket positivt finns att säga om alla de 
berörda kommunerna men som framgår 
är aktiviteterna mycket olika. I Södertälje 
gäller att se till att inte grillsugna personer 
plockar härdstenar från en ruin med väx-
ande rasrisk som följd. På Ekerö gäller 
tvärtom att man inte lägger avfall på forn-
lämningen (Fantans Hög). Många andra 
fall finns men exemplen visar på den in-
spirerande bredd som fornvårdsuppdraget i 
Stockholms län innebär.

Framtida åtgärder
Projektet fortsätter nästa år. Preliminära 
slutsatser är att graden av engagemang 
från statens sida påtagligt påverkar kom-
munala insatser. I många fall finns endast 
ensamma handläggare som ansvarar för 
hela den kulturella insats som kommunen 
förväntas utföra. Det faktum att man inser 
att staten nu åter inleder verksamhet som 
inte endast sker i abstrakta övergripande 
termer utan högst påtagligt gäller konkreta 
åtgärder i fältet medför att fornvårdsläget 
ljusnar i horisonten! 



Stormskadeinventering i Västerbotten

Landskapsarkeologernas Lennart Klang 
hade i våras turen att vinna en upphand-
ling av inventering av fornminnen inom 
stormskadade områden i Västerbottens 
län. Uppdraget omfattade ca 120 objekt 
på 46 lokaler, spridda i Västerbottens 
skogsland. Objekten bedömdes avseende 
stormskador, andra skador, positions-
bestämning, beskrivningar och fornläm-
ningsstatus.

Inventeringen blev en tillbakablick för 
Lennart som vid mitten av 1970-talet 
gjorde sin praktikantsäsong inom RAÄs 
fornminnesinventering i området och 
sedan, årligen och kontinuerligt 1986-
2002, hade arkeologiska projekt i länet.

De stormskadade fornminnena var få. En 
viktig iakttagelse var istället att lokaler 
som redovisats och bedömts under RAÄ-
tiden 1970-1996 var väl dokumenterade, 
men revideringsbehovet var generellt 
större för lokaler som tillförts FMIS i 
andra sammanhang, både under 1980-
talet och senare.

Överst syns en fångstgrop utan stormskador 
inom RAÄ Sorsele 152:1 med i bakgrunden 
stenåldersboplatsen RAÄ Sorsele 197:1.
Foto Lennart Klang 2015.

I mitten platsledarlegendaren Lars Löthman 
med megafon vid en av de exkursioner han 
anordnade för arkeologer. Man blir nästan 
förvånad över vilken hög kvalitet hans gransk-
ningsinsats hade i Västerbottens län långt innan 
GPS uppfanns och den arkeologiska forskningen 
i regionen hade utvecklats vid bland annat 
Umeå universitet.
Foto Lennart Klang 1970-talet.

Nederst en fångstgrop inom RAÄ Vilhelmina 
1353:1 som endast är lätt skadad främst i 
utkanten av den omgivande vallen.
Foto Lennart Klang 2015.

Lennart Klang om Stormskadeinventeringen 2015:

”Värsta nostalgitrippen var att återse fångst-
gropsystemet RAÄ Sorsele 152:1. Platsledar-
legenden Lars Löthman visade oss invente-
ringspraktikanter detta för första gången på en 
minnesvärd exkursion för 40 år sedan.

Ytterligare nostalgi kom av att även granska 
lokaler som hade registrerats vid olika tidpunk-
ter – såväl före, under som efter – min egen 
platsledartid vid RAÄ.”



Stort revideringsbehov

Revideringsbehovet som blev tydligt genom 
stormskadeinventeringarna i Västerbotten 
är på intet sätt begränsat till detta län. Som-
marens fältarbeten har bjudit på ett antal 
intressanta spaningar och resultat runt om 
i Sverige och också påvisat andra områden 
där revideringsbehovet är stort. Bland annat i 
Kiruna där ytterligare gruvdrift planeras.

I Kiruna har tidigare arkeologiska utredning-
ar utförts av andra aktörer i två omgångar. 
Uppgiften nu för Landskapsarkeologernas 
Lennart Klang var att uppdatera de tidigare 
resultaten utifrån den nya kulturmiljölagen 
från 2014. Den mest intressanta spaningen 
från uppdraget var just att revideringsbeho-
vet även i detta område var förvånande stort.
Av sju kontrollerade registrerade fornmin-
nesobjekt behöver flertalet revideras med 
avseende på vad som faktiskt finns på loka-
lerna, i relation till vad som registrerats vid 
de tidigare utförda arkeologiska utredningarna.

Det är svårt att förstå hur olika arkeologer kan 
göra så olika bedömningar, men troligen beror 
det på olika kompetenser och erfarenheter. 
Lokalen RAÄ Jukkasjärvi 2222, registrerades 
först som en fångstgrop vid en arkeologisk 
utredning kring Kiruna stad år 2005. År 2010 
ombedömdes lokalen av en annan aktör som en 
naturbildning som bör utgå ur FMIS. Vid Land-
skapsarkeologernas besiktning 2015 visade sig 
lokalen istället bestå av en bläckning (på björ-
ken nära bildens mitt). Foto Lennart Klang 2015.



Överst en nyregistrerad fångstgrop som utgör en 
förlängning av det tidigare kända fångstgropsystemet 
RAÄ Ramsele 193. Foto Ola Nilsson 2015.

I mitten ett exempel på information om skogsbruket 
under senare tid. Foto Ola Nilsson 2015.

Nederst en av många stubbar med bläckningar i 
utredningsområdet. Foto Ola Nilsson 2015.

Uppdrag åt Svenska kraftnät

Genom vårt ramavtal med Svenska kraft-
nät utförde Landskapsarkeologerna under 
sommaren och hösten en arkeologisk 
utredning i Västernorrland – i samband 
med en planerad utbyggnad av lednings-
nätet mellan Stor-Finnfors i Ramsele 
socken och Långbjörns kraftstation i 
Junsele socken. I Aktullt 2 2015 nämnde 
vi att fältförberedelser var i full gång, 
nu har Ola Nilsson, Gerhard Flink, Lena 
Berg Nilsson och Ingela Norlin återvänt 
från fält, resultatet har bearbetats och 
rapporten levererats.

Området var innan utredningen bedömt 
av den regionala kulturmiljövården som 
ett ”lågriskområde” för fornminnen. 
Ändå påträffades hela 34 lokaler med 
bland annat två fångstgropsystem, ytter-
ligare fångstgropar som sannolikt ingår 
i större system som fortsätter utanför 
utredningskorridoren och två fäbodvallar 
(varav en belagd på 1600-talet).

Resultatet är ett exempel på att det är 
väsentligt att inte lita blint på tidigare 
generella byråmässiga bedömningar av 
en förväntad fornminnesbild. Landskaps-
arkeologernas inledande fältförberedelser 
och bedömningar av den kulturhistoriska 
kontexten och att läsa landskapet fångar 
upp en mer rättvisande bild av presum-
tiva fornminnen redan före fältinvente-
ringar.

http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/Nyhetsbrev-2-2015.pdf


Uppdrag i samband med vindkraft

Bland sommarens många olika uppdrag 
ingick en vindkraftspark kring Harsa 
fäbodar i Järvsö socken, Hälsingland. 
Utredningsområdet som Landskaps-
arkeologernas Sune Jönsson inventerade 
bestod av två verkliga utmarksområden, 
högt över kringliggande dalgångar och 
bebyggelse. Inom utredningsområdet 
registrerades enbart ett flertal kolbottnar 
efter resmilor. Fältarbetet medförde dock 
att en anslutningsväg flyttades, efter-
som en övergiven fäbodvall annars hade 
berörts. Arkivgenomgången visade att 
fäbodvallen fanns redan på 1630-talet.

Ett annat vindkraftsuppdrag, där flera ur 
Landskapsarkeologerna deltog, var vid 
Råliden på gränsen mellan Norrbottens 
och Västerbottens län. Under fältarbetet 
påträffades bland annat två torpläm-
ningar, varav en trolig avvittring och ett 
kronotorp, som tydligt belyser kronans 
fruktlösa försök att kolonisera skogs-
landet i norr. En viktig del i försörjningen 
var verksamheter kopplade till skogen 
och förutom kolningslämningar påträffa-
des en tjärdal vid vartdera torpet. 
Samiska lämningar lyste däremot med sin 
frånvaro. Nutidens leder löper såväl norr 
som söder om området i topografiskt 
betydligt mer lämpad terräng, och tro-
ligen har detta varit fallet även längre 
tillbaka i tiden i det här området.

Överst: Om man släpper koncentrationen på fältar-
betet några ögonblick kan man njuta av en fantastisk 
utsikt över de skogbeklädda bergen i Hälsingland. 
Långt där borta ligger Järvsö samhälle. 
Foto Sune Jönsson 2015.

I mitten en odlingsyta vid bebyggelselämningen 
Illtoberget vid Råliden. Foto Ola Nilsson 2015.

Nederst en kolbotten som nyregistrerades vid ett 
vindkraftsuppdrag i Robertsfors kommun. 
Foto Lennart Klang 2015.

Arkeologiska utredningar med kulturmiljöanalyser 
i samband med planering för vindkraft hör, förutom 
produktion av informationsskyltar, till Landskaps-
arkeologernas kanske vanligaste uppdrag. Roberts-
fors med omnejd har blivit något av ett special-
område för oss när det gäller vindkraftsuppdrag. 
I somras hade Landskapsarkeologernas Lennart 
Klang sitt sjunde vindkraftsrelaterade uppdrag se-
dan 2011 i denna relativt begränsade del av Väster-
botten strax norr om Umeå.



Att vandra långt i sökandet efter 
ett bättre liv…

… är ett brännande aktuellt ämne. Under 
en av sommarens kulturmiljöanalyser i 
Sollefteå utförd av Landskapsarkeologer-
nas Lennart Klang – där så kallade fjäll-
byar från 1800-talet stod i fokus – blev 
vi påminda om hur nyligen det också var 
aktuellt inom Sverige.

Fjällbyarna ligger inte alls vid kalfjället 
utan i ganska höglänt skogsmark mellan 
de större älvdalarna. Mest kända kanske 
de är genom filmen ”Barnen från Frost-
mofjället”, som var baserad på Sollefteå-
författaren Laura Fitingshoffs bok från år 
1907 om den fattigdom och den bebygg-
elsesituation hon hade uppfattat i fjäll-
byarna. En miljö som stod i skarp kon-
trast till de traditionella och välmående 
älvdalsbygderna. Boken betraktas som 
Sveriges första realistiska barnroman.

Filmatiseringen från 1945 var en av de 
första barnfilmer som gjordes i Sverige. 
Den handlar om sju syskon under 13 års 
ålder som vid tiden efter 1800-talets mitt 
förlorade sina föräldrar. För att slippa bli 
placerade i fattigstugan eller utackorde-
rade till lägstbjudande storbönder i 
socknen påbörjade de därför med geten 
Gullspira en lång vandring för att finna 
ett bättre liv.

Karaktäristiskt för de så kallade 
fjällbyarna i Sollefteå kommun är att:

• de koloniserats sent (främst under 1700- och      
  1800-talen) genom uppmuntran från kronan

• de snabbt kunde expandera till tämligen stora  
  byar, med flera skogshemman utspridda i byarna

• de allmänt uppfattades som belägna avlägset  
  från, och tydligt utanför, traditionella bygder

• skogsbolag parallellt med byarnas expansion 
  intresserade sig för att köpa upp skogsmarker

• de forna hemmansägarna genom försäljning och  
  i egenskap av arrendatorer hade råd att bygga  
  nya fina gårdar kring sekelskiftet 1900, som sedan  
  friköptes tillbaka (dock endast med mindre areal    
 ”vedskog”)

• arbetstillfällen för byamännen var många i 
  skogsbruket, och jordbruket därför bibehölls
  som kompletterande småbruk

• mekaniseringen inom skogsbruket i kombination
  med de små jordbruken ledde till färre arbets- 
  tillfällen och därmed en betydande avfolkning  
  med ödeläggelse som följd under andra delen 
  av 1900-talet.

Nedan en av de många så kallade fjällbyarna i 
Sollefteå kommun. Foto Lennart Klang 2015.



Surveys - damage valuation - analyses

Fieldworks performed by the archaeologists of our 
team have expanded during the season. 
Gerhard Flink is involved in a project initiated by 
the County Administration of Stockholm. More 
recommondations will enhance preservation works 
on ancient monuments.
Damages by windstorms is a growing problem and 
Lennart Klang was appointed for a damage valua-
tion of ancient monuments in the County of Väster-
botten.
Another survey was performed in accordance with 
our framework agreement with Svenska kraftnät in 
Västernorrland county by Ola Nilsson, Lena Berg-
Nilsson, Ingela Norlin and Gerhard Flink. Plans for 
an electric powerline was the reasons for that.
Other surveys were called on by the development of 
new Wind Power Projects in the North of Sweden, 
among those one engaged Sune Jönsson in northern 
Hälsingland, Other ones engaged several from 
Landskapsarkeologerna in the counties of Väster-
botten and Norrbotten.
Analyses of the late colonisation in the hilly moun-
tain areas of Norrland were made by Lennart Klang.
  

This summer and fall Landskapsarkeologerna have been involved 
in a preservation project in Stockholm county. A large part of our 
other recent commissions have taken place in the north of Sweden. 
Here we give you some examples.
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Above: Red dots mark trees doomed to be felled as they grow 
on a barrow. Photo Gerhard Flink. 
Midpicture is a pitfall for elk and near the water a Stone Age 
site. Photo Lennart Klang 2015.
Below: One of many farmyards in the hilly mountain area in 
Sollefteå commune. Photo Lennart Klang 2015.


