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Omslagsbild: Kolbottnar är den helt dominerande fornminnestypen i arbetsområdena för 

Skog & Historia-granskningen i Västernorrlands län 2016. På bilden en kolbotten (RAÄ Torp 

531), på vilken en tjärdal har anlagts (RAÄ Torp 538). Detta med en tjärdal på en kolbotten 

är ett speciellt särdrag som kunde registreras på några lokaler i området. Dessa tjärdalar 

hade sina avtappningsrännor ner i kolbottnens stybbränna. I stybbrännan hade man 

tjärtunnan, som samlade upp tjäran.  

Foto från Ö: Lennart Klang 2016.   
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Sammanfattning 
Fornminnen i två områden i Ånge kommun, Västernorrlands län, har kvalitetsgranskats år 

2016 av konsultgruppen Landskapsarkeologerna enligt beslut av Länsstyrelsen 

Västernorrland. Fornminnena dokumenterades åren kring 2005 inom projektet Skog & 

Historia. 

 

Fältarbetsområdena består av kuperade skogsbygder, ett söder om Torpshammar och ett annat 

vid Naggen. Området vid Torpshammar har direkt anknytning till Torpshammars bruk, som 

var i drift åren 1797-1878. Naggen är känt som finnbygd med rötter i sekelskiftet 1600. 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes i fält under ett par septemberveckor. Registrering i FMIS och 

rapportskrivning gjordes därefter i oktober 2016. Syftet var att redovisa och antikvariskt 

bedöma Skog & Historia-materialet i enlighet med regler och rutiner i FMIS. 

 

220 Skog & Historia-objekt granskades och bedömdes. Resultatet blev 189 nya FMIS-

nummer, efter att några objekt sammanfördes och andra utgick. Därtill registrerades 

ytterligare 17 nya FMIS-lokaler, som hittades vid vandringar till Skog & Historia-objekten. 

Totalt blev således 206 nya FMIS-lokaler registrerade efter granskning av 237 objekt. 

 

Kolningsanläggningar av olika slag var den i särklass vanligaste kategorin fornminnen som 

registrerades. Av 163 kolbottnar var ca 110 lämningar efter resmilor och ca 50 lämningar efter 

liggmilor. Kolarkojor identifierades på flera av kolningslokalerna, men inte alla. På några 

kolbottnar förekommer sekundärt anlagda tjärdalar. Tjärdalar identifierades även ett stycke 

ifrån men i anslutning till kolningsmiljöerna. Intrycket vid fältarbetet var att flera 

kolningsplatser hade använts mer än en gång för kolning och växelvis som 

tjärbränningsplatser. Tydliga exempel på återanvändning kunde noteras, men vanligen ser 

man endast spåren efter den sista kolningen på en kolbotten. Med stor sannolikhet anlades 

kolbottnarna huvudsakligen i samband med Torpshammars bruksperiod, kanske främst under 

första delen av 1800-talet för att sedan återanvändas under århundradets andra del och även in 

i 1900-talet. Men även nyanlagda kolningsplatser efter år 1850 bör finnas, eftersom kolningen 

utfördes av drängar och torpare som kan ha haft begränsade markarealer att tillgå och då 

kanske inte kunde återanvända tidigare kolbottnar i skogarna. 

 

Förutom många kolningsplatser och några tjärframställningsplatser registrerades några 

bebyggelselämningar efter torp, enstaka fångstgropar och några enstaka andra karaktäristiska 

utmarkslämningar från främst 1800- och 1900-talen. 
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Inledning 

Uppdraget 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har beslutat att konsultgruppen Landskapsarkeologerna 

ska utföra granskning och kvalitetssäkring år 2016 av fornminnen som registrerats i projektet 

Skog & Historia. Fältarbetsområdena som valdes för uppdraget består av två skogsbygder, en 

strax söder om Torpshammar och en vid Naggen, bägge i Ånge kommun ca 6-10 mil väster 

om Sundsvall (figur 1). 

 

Landskapsarkeologerna är en rikstäckande konsultgrupp med fem företag, bl.a. Kulturmark 

Sune Jönsson, Osby, LK Konsult, Luleå och R-Info Kultur, Stockholm, vilka i samverkan 

utförde uppdraget under september-oktober 2016 genom Gerhard Flink, Sune Jönsson och 

Lennart Klang. Ansvarig för fältförberedelser var Gerhard Flink. Efter fältarbetet utförde 

Sune Jönsson registrering i FMIS. Därefter sammanställdes denna rapport av Lennart Klang.  

 

Lena Berg Nilsson, företaget ArcMontana, Hudiksvall, som också ingår i 

Landskapsarkeologerna, har svarat för orienteringskartor i rapporten. Kontaktperson vid 

Länsstyrelsen Västernorrland var Pia Nykvist. Niklas Åberg, Skogsstyrelsen, och Martin Udd, 

Holmens Skog, har medverkat med värdefull information om fältarbetsområdena. 

 

 
Figur 1. Orienteringskarta med Västernorrlands län, Sundsvall och Ånge. Fältarbetsområdena 

är markerade med röda stjärnor. Karta: Lena Berg Nilsson 2016. 
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Sune Jönsson, Gerhard Flink och Lennart Klang har s.k. platsledarkompetens enligt RAÄ 

sedan 1970-talet. De var verksamma som granskare och platsledare inom RAÄ:s 

fornminnesinventering och fornvård under många år och organiserade fältarbeten, 

handledning av säsongsanställda arkeologer, granskning och kvalitetssäkring av fornminnen i 

hela landet, bl.a. i Västernorrland åren kring 1990. De har sedan 1980-talet varit involverade i 

framtagande av boken Kulturmiljö i skogen (kurslitteratur till Skog & Historia), varefter de 

ingick i referensgrupper och svarade för utbildningar och handledning inom delar av Skog & 

Historia-projektet sedan 1990-talet. De har även utfört kvalitetssäkring för projektet i några 

delområden i landet såsom i detta uppdrag.   

 

 
Figur 2. Översiktskarta med fältarbetsområdena ungefärligt markerade med röd skraffering.  

Kartunderlag Sverigekartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2016. 

 

Fältarbetsområdena 

De aktuella fältarbetsområdena består av kuperade skogsbygder söder om Torpshammar och 

vid Naggen i Ånge kommun (se figur 2) på nivåer mellan 55 m nere vid Ljungan till 465 m ö. 

h. i skogslandet. 

 

Torpshammar har sitt namn efter ett järnbruk som anlades i Torps socken vid Gimåns utlopp i 

Ljungan år 1797 av handelsmännen från Sundsvall Lars Sundqvist och Magnus ”Vild-

Hussen” Huss (Nyberg 1950). Bruket var i drift till år 1878 och kom att inriktas på inköp av 

tackjärn, bearbetning av tackjärnet för leveranser av stångjärn och tillverkning av 

järnprodukter, t.ex. spik och redskap (skyfflar, yxor, tänger, hästskor etc.) som såldes i 

bygden, i Sundsvall och till Norge (a.a.). Flera smedjor av olika storlekar var igång samtidigt. 

Kringliggande gårdar och torp involverades i verksamheten, i synnerhet för kolning i milor 

och transporter till bruket, och även för att leverera andra produkter, som spannmål. Stora 
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mängder träkol behövdes för driften, med följd att rikligt med kolbottnar finns i skogarna. 

Kolningen genomfördes av torpare och bönder huvudsakligen i bondskog, således inte av 

särskilda bruksarbetare inom brukets egna markinnehav (a.a.). 

 

Torps socken har medeltida belägg och en bakgrund i järnåldersbebyggelse i anslutning till 

Ljungan. Socknen består av dalgångsbygd vid Ljungan och Gimån med omgivande höglänta 

skogsbygder, byar, gårdar och torp. Högsta berget i Torpshammarområdet, Flataklocken 465 

m ö.h., marknadsförs som Sveriges geografiska mittpunkt. 

 

Naggen, i gränsområdet mellan Torps och Borgsjö socken, är en sjö nära gränsen mellan 

Medelpad och Hälsingland, där en bosättning ska ha grundats av svedjefinnar i början av 

1600-talet (Wedin 1990 och Nordlander 1990). Vid den tiden sågs Naggenområdet som en 

öde storskog, lämplig för svedjebruk. Finland var ju då en del av Sverige, och svenska 

myndigheter såg gärna ökade skatteintäkter från annars obebodd mark i Mellannorrland. 

Därför uppmuntrades finsk bosättning med traditioner att flytta runt till nya svedjemarker att 

slå sig ner i granskogarna på svenska sidan av Bottenhavet (a.a.). 

 

Rapportering 
Denna rapports utformning följer Landskapsarkeologernas rapportstruktur för arkeologiska 

rapporter i länet, med anpassning till aktuellt fältarbetes karaktär som 

kvalitetssäkringsuppdrag. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppdraget är 

 

 att i fält granska och kvalitetssäkra (antikvariskt bedöma) ett urval objekt som 

registrerades i projektet Skog & Historia men inte fanns införda i FMIS 

 att registrera i FMIS de objekt som vid kvalitetssäkringen antikvariskt bedöms som 

fornminnen enligt RAÄ:s regler och rekommendationer 

 att sammanfatta resultatet av kvalitetsgranskningen i en rapport 

 

Frågeställningar av intresse att belysa har huvudsakligen antikvarisk karaktär; kommer 

kvalitetsgranskningen att i huvudsak verifiera gjorda registreringar i Skog & Historia eller 

kommer granskningen att innebära väsentliga förändringar för beskrivningar, 

positionsbestämningar och bedömningar av objekttyper? Kan intressanta kunskapstillskott bli 

följden av granskningen, i så fall vilka? 

 

 

Metod 
Fältförberedelserna inleddes med att göra urvalet för kvalitetssäkringen så att ett samlat 

delområde i länet efter fältarbetet kunde anses färdiggranskat för projektet. Valet föll på 

området söder om Torpshammar inklusive Naggen, vilket bedömdes lämpligt att hinna med 

inom avtalad ram. Därefter inriktades förberedelserna på att framställa arbetskartor med 

positioner och Id-nummer för de objekt som skulle granskas i fält och att upprätta 

förteckningar med beskrivningar för de berörda objekten enligt Skog & Historia-projektet.  
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I fältförberedelserna ingick även att översätta de koordinater som redovisas i Skog & Historia-

projektets koordinatsystem RT 90 till koordinatsystemet SWEREF 99TM.  

 

Anteckningar i FMIS inom fältarbetsområdet studerades och relevant litteratur och historiska 

kartor enligt Lantmäteriet genomgicks översiktligt. 
 

Fältarbetet genomfördes i enlighet med rutiner och regler enligt FMIS. Arbetsområdet delades 

in i tre delområden, varav Sune Jönson utförde granskning i det norra, Lennart Klang i del 

sydvästra och Gerhard Flink i det sydöstra delområdet. Jönsson och Flink tog sig också an det 

mindre området vid Naggen ett par mil SV om Torpshammarområdet.  

 

Vid granskningen i fält besöktes samtliga objekt som hade registrerats i Skog & Historia-

projektet inom de valda arbetsområdena. Koordinatsättningen kontrollerades med GPS, 

upprättade beskrivningar granskades enligt rutiner i FMIS, och objekten bedömdes 

antikvariskt enligt Riksantikvarieämbetets riktlinjer (Riksantikvarieämbetet 2014). 

 

Rutinerna innebär att granskningen gjordes okulärt, d.v.s. utan närmare arkeologiska 

undersökningar av objekten. Granskningen brukar karaktäriseras som en översiktlig 

dokumentation. Alla avstånd och mått som mäts upp på marken anges med stegning, aldrig 

med måttband. Riktningar anges som huvudväderstreck med kompass, inte med exakta 

grader. Höjden på granskade objekt uppskattas, höjdmätare används inte. Höjden på ett 

objekt, t.ex. en kolbotten, bedöms vinkelrätt från markens lutning, inte lodrätt. Diameterar och 

längd x bredd för t.ex. kolbottnar räknas från ursprunglig marknivå. 

 

Rutinerna innebär vanligen att 10-20 Skog & historia-objekt kan granskas per fältdag. Skog & 

historia-objekten består ofta av en lämning, t.ex. en kolbotten, men kan även bestå av flera 

lämningar, t.ex. två kolbottnar och lämningar efter en kolarkoja inom ett begränsat område. 

Rutinerna enligt FMIS är i princip likadana, med tydliga anvisningar om vilka avstånd som 

ska gälla mellan lämningar för att de ska redovisas som enstaka eller i områden. Det finns 

även regler för vilka typer av lämningar som får redovisas inom ett och samma område, och 

vilka typer av lämningar som redovisas separat i FMIS även om de ligger på samma plats.  

 

Anvisningarna i FMIS innebär att vissa justeringar gjordes vid granskningen när det gäller 

antalet lokaler. Ibland sammanfördes flera Skog & Historia-objekt till ett FMIS-objekt, ibland 

separerades ett Skog & Historia-objekt till två eller fler FMIS-objekt. Det framgår av 

registreringen i FMIS vilka objekt som ändrades på detta sätt. 

 

Granskningen har utförts på de platser (lokaler) som redovisas som Skog & Historia-objekt. 

Med en lokal avses platsen för Skog & Historia-objektet och ett område vanligen 20-30 meter 

runt om enligt rutinerna i FMIS. Granskningen runt om t.ex. en kolbotten syftar till att se om 

fler kolbottnar och/eller lämningar efter en kolarkoja finns på lokalen. Granskningen gjordes 

alltså på lokalnivå, inte på objektnivå. I undantagsfall har även påträffade objekt tagits med 

som ligger ett stycke från Skog & Historia-lokalerna och som noterades i samband med att 

Skog & Historia-lokalerna identifierades i terrängen. Det visade sig också att enstaka lokaler 

fanns med i underlagsmaterialet från Skog & Historia-projektet som ogranskade, trots att de 

hade införts i FMIS av länsmuseet Murberget år 2014. Dessa lokaler kontrollerades 2016 för 

att se om Murbergets granskning 2013-2014 var partiell eller fullständig. 
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Noggrannheten och tidsåtgången i granskningen beror till viss del på besiktnings-

förhållandena. Vegetation med sly, högt gräs etc., stormfälld skog och rotvältor på objekten, 

markberedning och körskador efter skogsbruk påverkar. Redovisningen i FMIS görs enhetligt 

och så korrekt som omständigheterna vid fältarbetet medgav inom ramen för rutinerna enligt 

FMIS. Beskrivningar och den antikvariska bedömningen av objekt som fornlämningar, övriga 

kulturhistoriska lämningar, naturbildningar eller annat följer RAÄ:s rekommendationer 

(Riksantikvarieämbetet 2014) och redovisas i FMIS, inte i denna rapport.  

 

 

Fornminnesmiljö 
Torpshammar ligger i Ljungans dalgång, som är riksintresse för kulturmijövården (figur 3). I 

dalgången förekommer förhistoriska gravhögar, boplatser, fångstgropar och även sentida 

lämningar efter torp, vägar etc. I skogslandet söder om dalgången är fler fångstgropar kända 

och i övrigt bl.a. lämningar efter fäbodar, torp, tjärbränning och kolning (FMIS 2016-09-12). 

Fornminnesstrukturen visar att dalgången var bebodd under förhistorisk tid, då skogslandet 

söder om dalgången användes mer tillfälligt vid jakt och fiske. Bebyggelsen började sedan 

breda ut sig in i skogslandet under historisk tid mer och mer. Fäbodar, torp och 

kolningsplatser kan i stor utsträckning antas ha används under 1800-talet.  

 

I Naggenområdet kännetecknas fornminnesmiljön av förhistoriska boplatser vid sjöstränder, 

enstaka fångstgropar innanför och även sentida lämningar efter fäbodar, kolning och 

tjärbränning (FMIS 2016-09-12).  

 

Kartorna figur 3 och figur 4 visar att fornminnen kända i FMIS före detta uppdrag var 

tämligen glest utspridda i granskningsområdena. Där fornminnen ligger tätare är det ofta 

fångstgropssystem som redovisas.  

 

 
Figur 3. Ljungans dalgång med Torpshammar är riksintresse för kulturmiljövården (skrafferat med rött). Kända 

fornminnen i skogslandet söder om dalgången består enligt FMIS 2016-09-12 till stor del av fångstgropar, 

fäbodlämningar och kolningsplatser. Karta: FMIS.  
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Figur 4. Fornminnesmiljön vid Naggen kännetecknas enligt FMIS 2016-09-12 av spridda förekomster av 

boplatser vid sjöstränder, enstaka fångstgropar och några platser med kolbottnar. Karta: FMIS. 

 

Naturgeografiska förutsättningar 
Granskningsområdena består huvudsakligen av ett kuperat landskap mellan ca 50 m nere vid 

Ljungan till ca 500 m ö. h. i skogslandet söder om Ljungan (jfr figur 5). Högsta kustlinjen 

(HK) ligger i området ca 250 m ö. h. (SNA 1994), vilket innebär att dalgångar som vid   

Munkbysjön, Roggsjön och Roggån återfinns under, och de flesta höjderna över HK. Enligt 

den geologiska kartan (SGU Kartvisaren) domineras området av morän med inslag av berg, 

torv, svallsediment med grus, isälvssediment med sand och, i dalgångsbottnar, lera/silt (figur 

6). Berg i dagen och finsedimenten återfinns under, och osorterad morän över HK. 

 

 
Figur 5. Utsikt från Flataklocken mot fältarbetsområdet. Foto från S: Lennart Klang 2016. 
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 Figur 6. Landskapet söder om Torpshammar domineras av morän (ljusblått) med inslag av sand och grus 

(ljusbrunt och ljusgrönt med vita prickar), torv (brunt), finsediment (ljusgult) och berg i dagen (rött).  

Karta: SGU Kartvisaren jordarter. 

  

Antikvarisk bakgrund 
Skog & Historia var ett nationellt arbetsmarknadsprojekt som pågick från mitten av 1990-talet 

och ca tio år framåt i valda delar av länen. Syftet var att genom inventeringar, utbildningar 

och information fördjupa förståelsen kring främst de historiska spåren i skogsmarken, men 

även förhistoriska lämningar. I området söder om Torpshammar och kring Naggen 

genomfördes Skog & Historia-inventeringen i slutet av projekttiden, åren kring 2005. 

 

Resultatet av Skog & Historia-inventeringarna redovisades i Skogsstyrelsens databas Kotten 

och på Skogsstyrelsens webbsidor ”Skogens pärlor”. Arbete med att överföra redovisningen 

till FMIS genom granskningsinsatser av antikvariskt sakkunniga arkeologer har pågått 

kontinuerligt men har inte kunnat slutföras på kort tid helt enkelt på grund av det mycket stora 

antal fornminnen som blev registrerade. I syfte att informationen ska bli tillförlitlig för 

markägare, myndigheter och allmänheten pågår därför sedan 2012 ett femårigt projekt för att 

kvalitetssäkra Skog & Historia-materialet genom granskning i fält och registrering i FMIS. 

Det är resultatet av sådan granskning och registrering år 2016 som redovisas i denna rapport. 
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Figur 7. Översiktskarta med markeringar för Skog & Historia-objekt som inte kvalitetssäkrats antikvariskt 2016-

05-30. De som kvalitetssäkrats och redovisas i denna rapport är markeringarna i kartans nedre vänstra del. 

Kartan tillhandahållen av Länsstyrelsen Västernorrland. 

  

Resultat av fältarbetet   
Vid fältarbetet 2016 har 220 Skog & Historia-objekt hanterats och granskats i fält, se tabell 1. 

Detta har resulterat i 189 FMIS-lokaler, efter att några Skog & Historia-objekt har sammanförts 

till en och samma FMIS-lokal, och efter att några Skog & Historia-objekt inte har tagits med i 

FMIS. Ytterligare 17 nya FMIS-lokaler har registrerats, vilka vid fältarbetet identifierades i 

samband med fältgranskningen. Totalt innebär det att 206 nya FMIS-lokaler blev registrerade. 

 

Tre lokaler som besiktades visade sig vara kvalitetsgranskade och införda i FMIS av Murberget 

Länsmuseet Västernorrland år 2014 (Torp 430, 431 och 433). Besiktningen av dessa lokaler 

gjordes för att se om det förelåg någon oklarhet i underlagsmaterialet från Skog & Historia, då 

objektnummer som redovisas i FMIS inte överensstämde med objektnummer och koordinater i 
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underlagsmaterialet för granskningen 2016. Granskningen nu 2016 visade att samma objekt 

tydligen fått olika objektnummer och att redovisningen av koordinater i FMIS stämde. Orsaken 

till otydligheterna utreddes inte, och inga justeringar i den tidigare gjorda kvalitetsgranskningen 

gjordes för dessa objekt i FMIS.  

 

Skog & Historia-objekt som inte tagits med i FMIS består av ett fåtal objekt som inte gick att 

identifiera och några få som har sådan karaktär att de inte tas med i FMIS. Det rör sig om enstaka 

objekt som hade felaktiga koordinater eller möjligen förväxlats med naturbildningar, ytterligare 

några få objekt som utgörs av förfallna byggnader (lador med kvarstående väggar och inrasat tak, 

vilka skulle kunna restaureras och därmed inte är att betrakta som helt övergivna fornminnen), 

enstaka huggna stenar som lämnats kvar på marken, enstaka i sen tid lagda trästockar i diken för 

att underlätta transporter eller gångstråk samt enstaka objekt som helt försvunnit genom 

bortschaktning vid vägarbeten eller liknande och därför inte kunde granskas.  

 

Helt dominerande som nya FMIS-lokaler är platser för kolning; antingen en kolbotten eller två 

till fyra kolbottnar intill varandra, ibland med intilliggande lämningar efter kolarkoja och ibland 

utan identifierade spår efter kojan. Sammanlagt har 163 kolbottnar tillförts FMIS, varav ca 110 

efter resmilor (runda eller ovala kolbottnar) och 53 efter liggmilor (rektangulära eller kvadratiska 

kolbottnar), varav någon enstaka med oklar form. På flera lokaler finns både runda och 

fyrkantiga kolbottnar, i något fall kan man se att en har byggts så att den överlappar en annan, 

men oftast ligger de någon eller några meter ifrån varandra. Vid överlappning kan man se att den 

ena är äldre än den andra, men generallt sett saknas iakttagelser som tyder på att de skilda 

teknikerna med res- och liggmilor skulle höra till olika tidsskeden. 

 

Flera indikationer finns på att en och samma kolbotten använts mer än en gång för kolning, 

kanske med storleksordningen 30-60 år mellan användningstillfällena eller oftare. På en lokal är 

detta tydligt illustrerat i och med att en mindre kolbotten har anlagts på en större (RAÄ Torp 

508). I andra fall finns namn på kolbottnar, t.ex. ”Dahlbergs dubbelbottnar” för en och samma 

kolbotten (RAÄ Torp 555).  

 

Att kolbottnar återanvänts visas även av att några tjärdalar sekundärt har anlagts på några 

kolbottnar. Detta förekommer troligen på flera platser i landet, men bör i huvudsak ses som ett 

ovanligt särdrag, möjligen som en lokal eller regional tradition. 

 

Av tabell 1 kan även utläsas att ytterligare några få fornminnestyper utöver kolbottnar, tjärdalar 

och kojgrunder har registrerats: Områden med husgrunder (torplämningar); områden med fossil 

åkermark och enstaka röjningsrösen intill torplämningarna; förvaringsgropar/källargrunder med 

eller utan anknytning till torplämningar; husgrunder efter lador; stenmur; stenbrott; torvtäkt; 

dammvall; skärpning/gruvhål; småindustriområde; kanal i industriområde; gränsmärke; 

dansbana; uppgift om ättestupa; uppgift om offerhäll; enstaka fångstgropar. Av dessa finns 

torplämningar på några platser och övriga fornminnestyper registrerade endast på en enstaka 

eller ett fåtal platser. Sentida stenmurar, torvtäkter, stenbrott, gränsmärken och husgrunder efter 

lador tas inte med i FMIS generellt, bara om särskilda skäl så motiverar, vilket är en förklaring 

till att bara enstaka sådana nu har registrerats i FMIS. 

 

Fältarbetet utfördes i stor utsträckning på hyggen efter stormfälld skog och ibland även där 

den stormfällda skogen låg kvar. Av dessa skäl noterades ett stort antal skador på främst 

kolbottnar. Stormen hade gått fram för några år sedan, d.v.s. efter att Skog & Historia-

inventeringen genomfördes. 
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Figur 8. Många av fornminnesplatserna granskades i avverkade områden med högt gräs, tät örtvegetation, 

rotvältor och körspår efter skogstraktorer. På bilden kolbottnar (RAÄ Torp 433).  

Foto från NO: Lennart  Klang 2016. 

 

 
Figur 9. Flera lokaler som granskades täcktes av stormfälld skog. På bilden ID 3031202 och 3031203, som inte 

kunde bedömas och beskrivas vid granskningen 2016. Foto från V: Lennart Klang 2016. 
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Tabell 1. Bedömda objekt och lokaler vid granskningen. För beskrivningar, orienteringsuppgifter, terräng, 

vegetation, lämningstyp enligt FMIS-nomenklatur, antikvariska bedömningar, antikvariska kommentarer,  

skadestatus, koordinater, granskare etc. se FMIS.   

OBJEKT-

ID  

SKOG & 

HISTORIA 

RAÄ 

TORP 

FMIS-

NUMMER 

FORNMINNESTYP ÅTGÄRD 

1004334 620 resmila + kojgrund  

1004335 623 husgrund  

1004336 644 fossil åker  

1004340 489 resmila + kojgrund  

1004342 573 resmila, 3 st + kojgrund  

1004343 575 husgrund  

1004343 572 fossil åker  

1004346 571 resmila + kojgrund  

1004349 636 kojgrund  

1004350 638 husgrund  

1004351 493 liggmila, 2 st +kojgrund  

1004352 626 husgrund  

1004353 567 resmila + liggmila, 3 st   

1004355 568 resmila + liggmila + kojgrund  

1004358 574 stenmur  

1004360 642 småindustri  

1004363 433 liggmila, 4 st +kojgrund, 2 st ombesiktning 2016, ingen åtgärd 

3031101 637 resmila  

3031120 492 resmila + kojgrund  

3031124 498 resmila  

3031125 490 resmila + kojgrund  

3031127   utgår 

3031128 494 resmila, 2 st + kojgrund  

3031129 491 resmila  
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3031130   utgår 

3031131   utgår 

3031132 500 resmila + kojgrund  

3031133 586 tjärdal  

3031134 589 kojgrund  

3031135 504 resmila  

3031136 484 resmila  

3031137 484 kojgrund  

3031138 496 resmila  

3031139 499 resmila  

3031143 502 resmila + kojgrund  

3031144 501 liggmila + kojgrund  

3031145 487 resmila  

3031146 495 resmila  

3031147 486 resmila  

3031148 488 förvaringsgropar  

3031150   utgår 

3031151 566 torplämning  

3031152 485 liggmila  

3031153 497 resmila  

3031154 509 resmila  

3031155 508 resmila  

3031156 511 resmila  

3031157 562 resmila  

3031158 562 resmila  

3031159 562 liggmila  

3031160 507 liggmila  

3031161 580 tjärdal  

3031162 576 resmila, 2st  
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3031163 510 resmila  

3031164 506 liggmila  

3031165 564 resmila + kojgrund  

3031166 577 röjningsröse  

3031167 587 resmila  

3031168 583 husgrund  

3031169 581 röjningsröse  

3031170 579 fångstgrop  

3031171 578 resmila  

3031172 588 fångstgrop  

3031173 585 kojgrund  

3031174 603 resmila  

3031175 592 röjningsröse  

3031176 602 röjningsröse  

3031177 600 röjningsröse  

3031178   utgår 

3031179 512 resmila  

3031180 516 resmila  

3031181   utgår 

3031182 513 liggmila  

3031183 596 tjärdal  

3031184   utgår 

3031185 595 stenbrott  

3031186 591 dansbana  

3031187 514 resmila  

3031188 519 liggmila  

3031189 593 resmila + kojgrund  

3031190 518 resmila  

3031191 520 liggmila  
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3031192 541 liggmila + resmila + kojgrund  

3031194 517 torvtäkt  

3031195 523 liggmila  

3031196 522 resmila  

3031197 599 kojgrund  

3031198   utgår 

3031199 597 resmila  

3031200 594 röjningsröse  

3031201 590 resmila  

3031202  källargrund?  bör ombesiktigas 

3031203  källargrund?  bör ombesiktigas  

3031204 525 liggmila  

3031204 528 tjärdal  

3031205 521 liggmila  

3031206 524 resmila  

3031207 527 resmila  

3031208 530 liggmila  

3031209 526 liggmila  

3031210 529 resmila  

3031211 534 kojgrund  

3031212 533 resmila + kojgrund  

3031214 535 resmila + kojgrund  

3031215 531 liggmila + kojgrund  

3031215 538 tjärdal  

3031216   utgår 

3031217 537 lada  

3031218 604 resmila  

3031219 540 tjärdal  

3031220 536 resmila  
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3031221 539 liggmila  

3031222 545 resmila  

3031224 542 resmila + kojgrund  

3031226 543 liggmila  

3031226 570 tjärdal  

3031227 544 resmila  

3031228 546 liggmila  

3031228 569 tjärdal  

3031229 548 resmila  

3031230 548 kojgrund  

3031232 431 kojgrund ombesiktning 2016, ingen åtgärd  

3031233 430 resmila ombesiktning 2016, ingen åtgärd 

3031235 549 resmila + kojgrund  

3031238 547 resmila + kojgrund  

3031240 601 resmila  

3031241   utgår 

3031242 552 liggmila  

3031244 553 resmila  

3031247 598 ättestupa  

3031248   utgår 

3031249   utgår 

3031251   utgår 

3031252 554 resmila, 2 st  

3031254 550 resmila  

3031255 558 resmila + kojgrund  

3031256   utgår 

3031257 557 resmila + kojgrund  

3031259 632 dammvall  

3031262 647 resmila + kojgrund  
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3031263 556 liggmila + kojgrund  

3031264 648 källargrund  

3031265   utgår 

3031266 611 resmila  

3031267 612 skärpning  

3031268 613 fångstgrop  

3031269 478 torvlada  

3031270 555 liggmila + kojgrund  

3031271 605 liggmila  

3031276   utgår 

3031277 608 liggmila  

3031280 483 resmila  

3031281 616 resmila  

3031282 616 kojgrund  

3031285 618 gränsmärke  

3031286 561 resmila  

3031287 480 liggmila  

3031288   utgår 

3031291   utgår 

3031292 481 resmila  

3031293   utgår 

3031294 652 resmila  

3031295 649 resmila + kojgrund  

3031296 650 resmila + kojgrund  

3031297 651 liggmila  

3031298   utgår 

3031299 614 resmila  

3031300 617 resmila  

3031301 619 resmila  
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3031303 615 resmila  

3031305 456 liggmila  

3031307 624 resmila  

3031308 624 kojgrund  

3031309 454 resmila + kojgrund  

3031310 453 resmila + kojgrund  

3031311 452 resmila  

3031312 451 resmila  

3031313 639 kojgrund  

3031314 457 resmila  

3031316 455 liggmila + kojgrund  

3031317 463 resmila + kojgrund  

3031322 465 resmila  

3031323 460 resmila + kojgrund  

3031324 459 resmila  

3031325 458 resmila  

3031328 464 liggmila  

3031329 462 liggmila  

3031330   utgår 

3031331 461 liggmila  

3031332 471 resmila  

3031333 469 liggmila  

3031334 468 resmila, 3 st + liggmila + kojgrund  

3031335 470 resmila  

3031336 467 kojgrund  

3031338 475 kojgrund  

3031340 474 tjärdal  

3031342 477 resmila  

3031344 625 resmila  
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3031352 621 liggmila  

3031357 645 liggmila  

3031360 473 stenbrott  

3031367 630 resmila  

3031370 635 liggmila  

3031373 476 resmila  

3031376 641 liggmila  

3031384 447 resmila, 2 st + kojgrund  

3031391 472 liggmila  

3031393 449 resmila  

3031394 448 resmila  

3031396 450 liggmila  

3031398 450 liggmila  

3031489   utgår 

3031502 560 kanal  

    

 RAÄ 

BORGSJÖ 

FMIS-

NUMMER 

  

1004314   utgår 

1004315 279 resmila + kojgrund  

3031068   utgår 

3031069 283 gruvhål  

3031071   utgår 

3031072   utgår 

3031073   utgår 

3031074 284 gruvhål  

3031076   utgår 

3031089 280 resmila  
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3031091 282 resmila  

3031102 285 resmila  

    

 NYA 

FMIS-

LOKALER 

RAÄ 

TORP 

  

 466 liggmila  

 479 resmila  

 482 tjärdal  

 503 stenbrott  

 515 tjärdal  

 532 tjärdal  

 551 resmila + kojgrund  

 559 tjärdal  

 563 resmila  

 606 fångstgrop  

 622 stenbrott  

 628 resmila  

 633 fångstgrop  

 634 liggmila  

 640 offerhäll  

 643 tjärdal  

 646 liggmila  
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Analys och tolkning av resultatet 
Kvalitetsgranskningen visar att Skog & Historia-registreringen generellt hade hög kvalitet i de 

aktuella granskningsområdena. Detta gäller särskilt för kolningslokalerna, som inventerarna 

uppenbarligen lärde sig grundligt att identifiera, bedöma, mäta upp, beskriva och 

koordinatsätta. Vid nu utförd kvalitetssäkring tillkom endast fyra kolbottnar och åtta 

kojgrunder på de registrerade kolningslokalerna, trots att många var svåra att se i terrängen. 

22 kolbottnar fick ändrad form vid kvalitetssäkringen, vilket innebär att det helt dominerande 

flertalet av svårbedömda kolningsplatser hade uppfattats korrekt vid Skog & Historia-arbetet.  

 

Troligen var markförhållandena mycket bättre för 10 år sedan då Skog & Historia-arbetet 

pågick, eftersom relativt nyligen stormfälld skog och hyggen med hög gräs- och örtvegetation 

nu var mycket vanligt vid kvalitetsgranskningen. Oavsett besiktningsförhållandena är en 

skillnad att uppmätningar vid Skog & Historia-inventeringen verkar ha utförts med måttband, 

med följden att t.ex. en kolbotten kan anges som 9,6 m i diameter. Vid kvalitetsgranskningen 

har det ändrats till det hela meterantal som blir resultatet av stegning, i undantagsfall med 

halvmetrar. Detta ska uppfattas som varken kvalitetsförbättring eller kvalitetsförsämring, 

eftersom den avgörande faktorn vid uppmätningar inte är den längd som mäts upp på 

måttbandet eller vid stegning, utan var mätpunkter exakt väljs när man lägger ut måttbandet 

på marken eller gör stegningen. Utförd kvalitetssäkring syftar mer till enhetlighet vid 

införande i det nationella FMIS och inte till varierande uppmätningsteknik mellan olika 

delområden i landet. Detta resonemang innebär att det vid eventuella framtida noggranna 

undersökningar med avtorvning och arkeologiska utgrävningar av enskilda kolbottnar kan 

finnas uppmätningar i Skog & Historia-materialet som visar sig stämma bättre än det som 

redovisas i FMIS. Men före sådana eventuella undersökningar skulle måttbandsuppmätningar, 

med hänsyn till felkällorna, oftare riskera att mer framstå som skenbart exakta.  

 

I övrigt har gårdstomter enligt Skog & Historia-inventeringen regelmässigt ändrats till 

torplämningar vid granskningen. Detta har gjorts med ledning av historiska kartor och 

fältiakttagelser.  

 

Sammantaget ger det granskade materialet en bild av karaktäristiska utmarksföreteelser med 

stark tonvikt på lämningar från 1800- och 1900-talen. De enstaka fångstgroparna har högre 

ålder och ger exempel på hur utmarkerna användes tidigare. Registrerade torplämningarna ger 

i första hand intryck av att höra till tiden efter 1850, men det kan inte uteslutas att markerna 

med torpen användes tidigare i samband med t.ex. fäboddrift. 

 

 

Arkivhandlingar och fynd 
Originalanteckningar från fältarbetet, som bearbetats och överförts till FMIS, förvaras hos det 

företag inom Landskapsarkeologerna som utförde granskningen av det enskilda objektet. Det 

framgår av FMIS vilket det är - Landskapsarkeologerna/Kulturmark Sune Jönsson, 

Landskapsarkeologerna/LK Konsult (Lennart Klang) respektive R-Info Kultur (Gerhard 

Flink). 

 

Tillsammans med registreringen i FMIS bedöms denna rapport innehålla alla relevanta 

upplysningar som framkommit. Rapporten sänds i pappersform och som PDF till 

Länsstyrelsen Västernorrland, som har rätt att sprida den vidare, samt framställa eget material 

med rapportens innehåll med angivelse av källa.   
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Inga fornfynd påträffades och inga föremål tillvaratogs. 

 

 

Utvärdering och svar på frågor 
Som ovan framhållits hade registreringarna i Skog & Historia-inventeringarna i 

granskningsområdena hög kvalitet vad gäller bedömningar och beskrivningar, särskilt för 

kolningsplatserna. Mer svårbedömt är frågan om inventeringsresultatets representativitet, 

d.v.s. hur förhållandet är mellan vad som registrerats och vad som i verkligheten finns att 

registrera i markerna. Det faktum att inga nya lokaler med kolbottnar eller andra 

lämningstyper eftersöktes vid granskningen, men att ett 20-tal ändå påträffades vid korta 

vandringar till och från granskningslokalerna, tyder på att ytterligare lämningar finns att 

registrera, dock oklart i vilken omfattning. Det troliga är att det i första hand finns många fler 

kolnings- och tjärbränningsplatser i skogarna än vad som nu registrerats, samt färre andra 

typer av lämningar kvar att identifiera. 

 

Kvalitetsgranskningen försvårades av ett stort antal gräsbeväxta hyggen och stormfälld skog 

på många platser med svåra besiktningsförhållanden som följd. Samtidigt underlättades 

fältarbetet av extremt bra inventeringsväder under granskningsperioden med sol, värme, 

vindstilla och totalt myggfritt alla dagar! Med hjälp av generellt sett korrekta koordinater 

underlättades identifieringen betydligt. Sammantaget var det möjligt att granska 10-20 Skog 

& Historia-objekt per fältdag med hög ambitionsnivå för korrekt redovisning enligt gällande 

regler i FMIS. 

 

Inledningsvis ställdes två frågor; om granskningen skulle komma att innebära väsentliga 

förändringar för beskrivningar, positionsbestämningar och bedömningar av objekttyper, och 

om intressanta kunskapstillskott kunde bli följden av granskningen, i så fall vilka? 

Sammanfattande svar är att: 

 

 Granskningen innebar inga väsentliga förändringar för beskrivningar, 

positionsbestämningar och bedömningar av objekttyper, dock kunde ett antal 

preciseringar göras för objekten.  

 

Som intressanta kunskapstillskott kan främst framhållas två förhållanden: 

 Fördelningen av olika typer av kolbottnar ger intressant kunskap om hur kolningen 

genomfördes under främst Torpshammars bruk. Det verkar ha funnits ungefär dubbelt 

så många resmilor som liggmilor i området. Flera av kolningsplatserna visar att de 

använts mer än en gång under den ca 80-åriga brukstiden (1797-1878), och troligen 

även därefter. 

 Tjärbränningen i området kännetecknas av att små tjärdalar anlades, troligen för lokala 

behov. De byggdes på och i nära anslutning till kolbottnarna. Detta kan tyda på att 

funktionerna kolning och tjärbränning kombinerades på samma platser omväxlande, 

med möjlighet att nyttja kolarkojan även vid tjärbränningen. Tydligt är att några 

tjärdalar anlades på kolbottnar med avtappningsränna ner till befintlig stybbränna, och 

indikationer finns även på att tjärdalar kan ha gjorts om till kolbottnar. Denna 

växelverkan är inte helt unik i landet men sällan så tydligt illustrerad som på några 

kolningsplatser och kolbottnar i granskningsområdet. 
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Behov av ytterligare antikvariska åtgärder 
Med tanke på besvärliga besiktningsförhållande i stormskadad och till stor del 

hyggesavverkad skog med högt gräs, kvarliggande ris, rotvältor och vindfällen kan 

kompletteringar vid ombesiktningar troligen tillföra ytterligare några fornminnesobjekt inom 

de nu granskade lokalerna. Detta rör t.ex. oidentifierade kojgrunder efter kolarkojor vid några 

av de registrerade kolbottnarna. Behovet att mer fullständigt dokumentera de nu granskade 

lokalerna bedöms dock inte som stort inom t.ex. allmänt skogsbruk med målet att bevara 

kulturmiljöer i så stor omfattning som möjligt, men större i samband med arkeologiska 

utredningar inför särskilda exploateringar. I samband med vetenskapliga studier vore det 

också av intresse att mer noggrant dokumentera kolningens och andra skogsrelaterade 

verksamheters lämningar. I samband med skogsbruk är det önskvärt att tydligt markera var de 

nu registrerade lämningarna finns i skogarna, gärna med högstubbar runt om.   

 

Frågan om kolbottnarna bör bedömas antikvariskt som fornlämningar och på så sätt skyddas 

av kulturmiljölagen avgörs av Länsstyrelsen Västernorrland. Frågan kan uppfattas som 

svårbedömd, eftersom flertalet troligen anlades under brukstiden och därmed före år 1850, 

men även användes efter år 1850.  

 

Oavsett juridiska bedömningar om fornlämningsstatus för kolbottnarna förefaller den bästa 

åtgärden för ett långsiktligt bevarande vara att markera dem i terrängen med högstubbar och 

berätta om dem på t.ex. informationstavlor vid utvalda platser.  
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småindustriområde (såg, kvarn, kraftverk).  

Datering:  Trolig förhistorisk tid för ett fåtal objekt (fångstgropar), 

historisk tid för övriga objekt 

Fälttid: 2016-09-13–2016-09-22 

Antal fältdagar: 19 

Antal registreringsdagar:  10 

Antal fältförberedelse- och rapportdagar: 8  

Deltagare i fält: Gerhard Flink, Sune Jönsson, Lennart Klang 

Projektledare fältarbetsförberedselser: Gerhard Flink (R-Info Kultur) 

Projektledare registrering i FMIS: Sune Jönsson (Kulturmark Sune Jönsson) 

Rapportansvarig:  Lennart Klang (LK Konsult) 

M ö.h:    ca 50-500 m ö.h. 

Koordinatsystem:   SWEREF 99TM 

Förvaring av dokumentation:  Originalhandlingar med fältanteckningar förvaras i 

respektive granskares företag. 

Landskapsarkeologernas   

publiceringstillstånd kartor:  © Lantmäteriet Dnr: R50018065_150001 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torpshammar och Naggen 

Länsstyrelsen Västernorrland genomför ett flerårigt projekt med syfte att få 
fornminnen i Skogsstyrelsens projekt Skog & Historia granskade i fält och registrerade 
i FMIS. Granskningen och registreringen år 2016 gjordes i samverkan mellan företag 
som ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna. 
 
Två fältarbetsområden valdes ut, Torpshammar och Naggen, bägge i Ånge kommun. 
De kännetecknas av kuperade skogsbygder som historiskt främst varit utmarks-
områden. Talrika kolningsplatser med lämningar efter både resmilor och liggmilor 
registrerades, därtill även några torplämningar, enstaka fångstgropar och ytterligare 
enstaka typiska utmarkslämningar från huvudsakligen 1800- och 1900-talen. Totalt 
granskades 237 objekt, vilket resulterade i 206 nya FMIS-lokaler. Särskilt intressant var 
att flera kolningsplatser kunde bedömas som återanvända, både för ytterligare 
milkolning och genom att tjärdalar sekundärt hade anlagts på vissa av kolbottnarna.  


