
Eldruns arkeologiska skrifter 2019:5 

Arkeologisk utredning 
Projekt Västbyn, Hemavan 2018 
Fastighet Björkfors 1:446 m.fl.  
Tärna socken, Storumans kommun, Västerbotten län. 

Anette Färjare och Eva Klotz 



2 
 

 
 

Innehåll  
Sammanfattning ................................................................................................................... 3 

Inledning och bakgrund ....................................................................................................... 3 

Landskapet ........................................................................................................................... 5 

Närområdets forn- och kulturhistoriska lämningar ......................................................... 7 

Syfte och målsättning ........................................................................................................... 7 

Genomförande och dokumentation .................................................................................... 8 

Resultat ................................................................................................................................ 9 

Historiska kart- och arkivstudier ...................................................................................... 9 

Inventering och utredningsgrävningar ........................................................................... 10 

Redovisning av de nypåträffade lämningarna ............................................................... 10 

Referenser .......................................................................................................................... 18 

Administrativa uppgifter .................................................................................................... 19 

Bilagor: Tabeller, kartöversikter och drönarbilder............................................................. 19 

Objekttabell .................................................................................................................... 19 

Kartöversikter över samtliga objekt ............................................................................... 21 

Lämningsbeskrivningar .................................................................................................. 27 

Bildbilaga med miljöbilder från drönarflygningen ......................................................... 27 

 

 

  



3 
 

Sammanfattning 
Inför planerad detaljplan av ”Västbyn” inom fastigheterna Björkfors 1:446 m.fl. har en 
arkeologisk utredning genomförts av Eldrun Kulturmiljö AB under en vecka i augusti 
2018. 

Inledande kartstudier visade inga indikationer på bebyggelselämningar inom 
utredningsområdet. Området har utgjort utmark som tidvis nyttjats för 
skogsbete/mulbete för ren och ko och längsmed Syterbäcken med mindre biflöden 
utanför utredningsområdet finns rester efter visteplatser.  

Fältinventeringen innefattade en okulär inventering av utredningsområdet. De lämningar 
som framkom utgjordes av 7 militära anläggningar (skyttevärn och skyttegravar), 4 
områden med barktäkter i björk, 5 gränsmärken, 4 inmutningsrösningar samt 1 stenblock 
med namn, 1 renvall (ligger utanför området), 1 förmodad kåtatomt (sentida) och 1 
sentida härd/eldstad med vedgömma. Alla med antikvarisk status Övrig kulturhistorisk 
lämning. 

Vid inventeringen noterades också, utifrån markslag och terräng, 5 boplatslägen, där 
förhistoriska boplatslämningar, som inte syns ovan mark, kunde förväntas. Inom dessa 
genomfördes utredningsgrävningar i form av 78 provgropar med fyllhammare. Inget av 
antikvariskt intresse framkom. Provgropar upptogs också vid en kåtarest för att 
kontrollera om en härd kunde hittas inne i kåtan (vilket indikerar att kåtplatsen är 
ålderdomlig), intill en renvall där eventuella härdar kunde påträffas och vid ett stenblock 
med namn. Inga ytterligare lämningar påträffades vid provgropsgrävningarna och 
samtliga av dessa erhöll därför antikvariskt status, Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

Inledning och bakgrund 
En arkeologisk utredning består av två delar, omfattande en arkeologisk fältinventering 
(steg 1) samt påföljande arkeologiska utredningsgrävningar av de anläggningar och 
lägen som påvisats vid inventeringen (steg 2). Då dessa genomfördes parallellt i aktuellt 
projekt redovisas de gemensamt.  
 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS håller i skrivande stund på att överföras 
till ett nytt register: Kulturmiljöregistret KMR. Detta innebär att nyregistrerade lämningar 
nu kommer att få KMR-nr baserade på rikstäckande löpnummerserie, ex. L2018:103. 
Äldre RAÄ-nr baserade på sockenvisa nummerserier, t.ex Tärna 539:1, kommer 
fortsättningsvis att redovisas som tillägg till de nya numren, t.ex. Tärna 
539:1/L1937:6479.  
 
Eldrun kulturmiljö AB har genomfört en arkeologisk utredning inom fastighet Björkfors 
1:446 m.fl. på uppdrag av Storumans kommun som påbörjat arbete med en detaljplan för 
utökning av befintligt fritidsområde. Uppdraget genomfördes efter beslut av 
Länsstyrelsen i Västerbottens län, dnr 431-2236-2018, enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. 
 
Utredningsområdet är idag obebyggt men ligger i anslutning till existerande bebyggelse 
både norr och söder därom.  

Inga forn- eller kulturlämningar var tidigare registrerade inom området, söder om 
planområdet är en fornlämning, en brytningsyta för kvartsit, Raä-nr Tärna 1092/L1937:7479.  
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Figur 1. Utredningsområdet ligger i Hemavan, Storumans kommun i Västerbottens län, markerat med blå linje på 
Fjällkartan. 
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Landskapet 
Utredningsområdet ligger i sydvästsluttningen av fjället Mohtserenjuenie. Landskapet 
stiger från kanten av de utdikade våtmarkerna i Umeälvens dalgång, upp genom 
fjällbjörkskogen till kalfjället 300 meter högre upp. Längsmed utanför nordvästra 
kanten av utredningsområdet forsar Syterbäcken vars mindre biflöde Raningsbäcken 
delvis tangerar området i nordvästra hörnet. Vegetationen inom utredningsområdet 
varierar från kalfjäll till i örtrik fjällbjörkskog. 

 
Figur 3. Miljöbild från brytlinjen mellan fjällbjörkskog och kalfjäll. 

Längst upp är kalfjället med hällar samt mossbeklädda mossar och 
mindre våtmarker där bäckar har sina källor. Sluttningen ner är en brant 
delvis stenbunden moränmark med inslag av hällmarker och mindre 

Figur 2.Nedan. Fornsjön 
 fån SGU:s karttjänst med 
utredningsområdet 
markerat 
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höga sand- och moränryggar på avsatser mellan myrdrag och mindre bäckraviner. Drygt 
halvvägs ner är en flack ställvis bred avsats vilken i själva verket är stranden till en från 
Umeälvens dalgång avsnörd s.k. fornsjö som fanns fram till för ca 9–10 000 år sedan. 
Idag syns avsatsen tydligt på laserdatas terrängskuggning (figur 4). Här växer rikligt med 
gräs och örter och avsatsen har använts till renbete såväl som mulbete.  

Figur 4. Utredningsområdet presenterat med laserdata som underlag. Den lila prickade linjen utgör 
strandkanten för fornsjön 

Slänten ner mot dalgången är delvis kraftig och stenrik med tättväxande fjällbjörkskog, 
stora bräken, örtväxter och sälgsnår. Längst ner flackar terrängen ut och övergår i ett 
våtmarksområde med huvudsakligen sandiga åsryggar mot älvdalen. Våtmarken utgör på 
några ställen utkanten av den utdikade odlingsmarken som tar vid på västra sidan E12. 

Utmed utredningsområdet nordvästra sida, och delvis inom ytan, går en skoterled och 
en vandringsled som ansluter till Kungsleden norr om på kalfjället.  

I bildbilagan längst bak i rapporten är bildöversikter från drönarflygningarna som 
genomfördes. 
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Närområdets forn- och kulturhistoriska lämningar  
Inom utredningsområdet fanns innan utredningen inga tidigare registreringar i 
Riksantikvarieämbetets digitaliserade kulturminnesregister, KMR. 

 
Figur 5. Miljöbild med Umeälvens delta i Hemmavan.  

Hemavan har varit föremål för flera arkeologiska inventeringar och utredningar vilket 
genererat några lämningar i närområdet och i liknande lägen som den nedre halvan av 
aktuellt utredningsområdet.  

År 1983 registrerade riksantikvarieämbetet en fornminnesinventering en sentida härd 
(Tärna 535:1/L1937:2167) och ett brofäste (RAÄ-nr Tärna 539:1 /L1937:1496).  

År 2007 och 2008 var Västerbottens museum på plats och registrerade kvartsitbrottet 
(Tärna 1092/L1937:7479) samt en dammvall (Tärna 1127/L1937:9489) och ett område 
med dikningar nedanför (Tärna 1120/L1937:9454. De senare tolkades som troligen haft 
ett funktionellt samband.  

I samband med detaljplaner inför bostadsbyggande utförde Landskapsarkeologerna 
åren 2011 och 2015 arkeologiska utredningar i Hemavan. De resulterade i 16 nyfynd, 
varav 8 bläckor i björk och 1 i rönn, 4 ev. stridsvärn samt 1 husgrund, 1 rösning och 1 
röjningsröse invid åker. Västerbottens museum utförde ytterligare en utredning intill 
2015 års utredningsområde men där påträffades inget av arkeologiskt intresse.  

Sammantaget har 1 fornlämning, kvartsitbrottet, registrerats i närområdet. De övriga 
lämningarna har erhållit den antikvariska statusen Övrig kulturhistorisk lämning då de 
bedömts utgöra spår efter verksamheter senare än 1850.  
 

Syfte och målsättning 
Arbetet med den arkeologiska utredningen i Hemavan bestod av steg 1 och 2. 
Steg 1 omfattade arkiv- och kartstudier och en fältinventering för att: 

• klargöra om det i området finns synliga fornlämningar som inte är kända 
• identifiera områden där det kan finnas fornlämningar som inte är synliga i 

markytan. 
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Steg 2 av utredningen omfattade utredningsgrävningen för att: 
 

• klargöra om det finns fornlämningar som inte är synliga i markytan inom de 
objekt som pekats ut i steg 1. 
 

Genomförande och dokumentation 
Arbetet inleddes med en bakgrundsstudie som omfattade en genomgång av 
Fornminnesregistret (FMIS), historiskt kartmaterial vid Lantmäteriet (LM) och en 
genomgång av ortnamnsarkivet (Sofi). Även en sökning i Statens historiska museums 
och Västerbottens museums digitala samlingar (SHM och VBM) samt i SAMLA, 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) digitala rapportarkiv. Jordartskartor, lidardata och 
strandlinjekartor har kontrollerats genom det digitala kartfönstret vid Sveriges 
geologiska undersökningar (SGU) och FMIS publika sökapplikation Fornsok. 

Den arkeologiska utredningen, steg 1 och 2, kom i detta projekt att genomföras 
parallellt på grund av terrängmässiga förhållanden. Den genomfördes 23–27 augusti 
2018 och bestod av en okulär fältinventering av området där påträffade lämningar 
noterades och även lämpliga boplatslägen registrerades (Obj 1–30).  

Terrängförhållanden lämpade sig även för att använda drönarflygningar för 
rekognosering vid fältinventeringen. Två flygningar genomfördes från dalgången i den 
lägre terrängen och två från kalfjället och ner i sluttningen. Syftet var i första hand att 
kontroller svårtillgängliga delar av terrängen för att på så sätt välja var mer intensiva 
inventeringar skulle genomföras inom dessa. Flygningarna gav också en utmärkt 
översikt över hela utredningsområdet. 

 

Figur 6. Inmätningar och beskrivningar fördes in i RTK-GPSen direkt i fält. Till höger påbörjar Karin Beckman-
Thoor en av drönarfotograferingarna från kalfjället. 

Utredningsgrävningen, steg 2, som alltså utfördes parallellt, bestod i upptagande av 78 
provgropar med hjälp av fyllhammare, för att utröna fornlämningsstatus på fyra 
boplatslägen (Obj 1, 3 och 11–12) och ett härdläge (Obj 17) samt utröna/belägga 
funktion och ålder på fyra lämningar (Obj 10, 18, 19 och 21). 

De lämningar och lägen som berörde utredningen dokumenterades med foto och 
beskrivning samt mättes in. Samtliga av dessa tilldelades ett objektnummer. 
Inmätningen skedde med RTK-GPS.  
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Vid den antikvariska bedömningen av objekten har följande begrepp använts: 
• Fornlämning. En fornlämning som är skyddad enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:

950).
• Övrig kulturhistorisk lämning. Lämning med kulturhistoriskt värde som inte

skyddas av Kulturmiljölagen då den inte uppfyller kriterierna för fornlämning.
Hänsyn ska dock visas vid exploatering. Länsstyrelsen kan i enskilda fall besluta
om att fornlämningsförklara en sådan lämning om det finns särskilda skäl med
hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

• Möjlig fornlämning. Används vid steg 1 i utredningen för osäkra lämningar eller
ytor där möjliga boplatslämningar kan finnas som inte syns ovan mark och där
provundersökningar genomförs för att fastställa eller avfärda fornlämning.

• Ej fornlämning. Lämning eller läge som efter utredningsgrävning steg 2 bedöms
inte utgöra varken forn- eller kulturlämning.

Resultat 
Historiska kart- och arkivstudier 
Kart-och arkivstudierna omfattade digitala historiska kartakter från 
Lantmäterimyndigheten och Lantmäteristyrelsen arkiv. Ortnamnen kontrollerades 
också i ortnamnsarkivet SOFI. Den äldsta lantmäterikartan där man ser 
utredningsområdet från 1920 (Lantmäterimyndighetrnas arkiv, akt 24-ste-ÖA42). 
Kartan uppvisar inget av arkeologiskt intresse inom detaljplaneområdet men den visar 
hur våtmarken i utredningsområdets sydvästra del, den forna Umeälven, har dikats ut. 

För övrigt kan nämnas att namnet Hemavan tidigare var namnet på en vik i Umeälven 
och betyder ungefär ’den närmast bebyggelsen liggande viken’. Orten hette tidigare 
Björkfors men då man installerade en poststation i byn år 1918 gavs den namnet 
Hemavan (beroende på att det i landet redan fanns ett postkontor med namnet 
Björkfors) och så småningom kom det också att åsyfta samhället.  

Björkfors var ett nybygge som först etablerades år 1833. Ortens samiska namn 
Såekieboelte kan översättas till ’Bergssluttning med skog. Fjällets samiska namn är 
Mohtserenjuenie . Den samiska befolkningen har nyttjat området med visteplatser på 
flera ställen i Hemvana. Det närmsta och enligt ortsborna själva äldsta ligger väster om 
utredningsområdet på norra sidan Syterbäcken. Även ett visteområde ligger norr om 
utredningsområdet, längsmed vandringsstigen.  

Figur 7. Kartläggning över Hemavan 
från 1920. 
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Inventering och utredningsgrävningar 
De lämningar som framkom vid fältinventeringen, utgjordes av 7 militära anläggningar, 
huvudsakligen skyttevärn från 2:a världskriget, 4 områden med barktäkter i björk, 5 
gränsmärken mellan bondeskog och kronans mark, 4 inmutningsrösningar från 
Bolidens inventeringar på 1940-talet och 1 stenblock med namn, 1 renvall, 1 
bebyggelselämning som tolkas som sentida kåtatomt och 1 sentida härd/eldstad med 
vedgömma.  

Vid utredningsgrävningen upptogs 78 provgropar med fyllhammare för att avfärda eller 
tillstyrka om det inom objekten finns anläggningar eller fynd som visar förhistorisk 
aktivitet. Inget av antikvariskt intresse kom fram i provgroparna. Alla objekt och 
provgropar presenteras på översikter och detaljer i rapportens bilaga. 

Inga fornlämningar registrerades. Samtliga lämningar erhöll antikvarisk status Övrig 
kulturhistorisk lämning då inga är äldre än 1850, vilket är åldersgräns för 
fornlämningsstatus enligt Kulturmiljölagen 

Redovisning av de nypåträffade lämningarna 
Lämningarna presenteras på kartöversikt med tillhörande tabell, samt i sammanfattande 
redovisning per lämningstyp. Beskrivning av varje enskild lämning finns i rapportens 
bilaga. 

Figur 8. Kartöversikt av alla 
lämningar med Objekt- nr 
och Riksantikvarieämbetets 
Lömningsnummer i 
Kultrmiljöregistret,  
KMR-nr.
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Registrerade lämningar 

 
  

Objekt/KMR-nr Typ Antikvarisk status Åtgärdsförslag 
Obj 4/ 
L2018:1356 

Skyttevärn 
/skyttegrav 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 5/ 
L2018:1334 

Skyttevärn Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 6/ 
L2018:1333 

Skyttevärn Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 7/ 
L2018:1332 

Skyttevärn Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 8/ 
L2018:1348 

Skyttevärn Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 9/ 
L2018:1349 

Skyttevärn Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 10/ 
L2018:1347 

Militär 
anläggning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 13/ 
L2018:1353 

Barktäkter Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 
Undvik 

Obj 14/ 
L2018:1354 

Barktäkter Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 
Undvik 

Obj 15/ 
L2018:1355 

Barktäkter Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 
Undvik 

Obj 16/ 
L2018:1351 

Barktäkter Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 
Undvik 

Obj 18/ 
L2018:1345 

Stenblock med 
namn 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 19/ 
L2018:1352 

Bebyggelse- 
lämning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 20/ 
L2018:1346 

Härd Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 21/ 
L2018:1350 

Renvall Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 22/ 
L2018:1337 

Gränsmärke Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 23/ 
L2018:1335 

Gränsmärke Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 24/ 
L2018:1344 

Gränsmärke Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 25/ 
L2018:1340 

Gränsmärke Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 26/ 
L2018:1338 

Gränsmärke Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 27/ 
L2018:1339 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 28/ 
L2018:1341 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 29/ 
L2018:1342 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 

Obj 30/ 
L2018:1343 

Rösning-/ 
Inmutning 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Undvik 
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Militära skyttevärn 

Den lämningstyp som övervägde var 6 skyttevärn och en militär anläggning övrig (Obj 
4–10, L2018:1332-36, L2018:1347-48), samtliga i utredningsområdet sydligaste del i 
nedre delen av fjällsluttningen. 

Anläggningarna är ingrävda i sandiga åsryggar omgärdade av våtmark. Funktionen är för 
att kontrollera huvudvägen in mot Norge. Uppgifter finns om att här låg soldater i 
beredskap under 2:a världskriget. På Krigsarkivet finns bl.a. dagbok från minst en av 
personerna som var stationerande här under 2:a världskriget. Även bunkrar fanns 
tidigare väster om utredningsområdet intill Syterbäcken. Dessa togs bort när 
bebyggelsen anlades där.  

Noterbart är att även vid utredningen 2015 registrerades lämningar som tolkades som 
ev. stridsvärn/skyttegravar efter militär närvaro (Klang 2015). Dessa har samma läge i 
nedre delen av fjällsluttningen. 

Figur 9. Två av skyttevärnen, ovan L2018:1334. Den till 
vänster är en del av en skyttegrav med skyttevärn, 
L2018:1336)  
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Barktäkter i björk 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De fyra områdena med barktäkter (Obj 13–16, L2018:1351, L2018:1353-1355) 
ligger alla på stenbunden avsats och i ungefär samma höjdläge i nedre halvan av 
fjällsluttningen. Inom samma område har såväl renbete som mulbete förekommit. 
Avsatsen som ligger omedelbart ovanför fornsjön har en rik gräs- och 
örtvegetation.  

Vi känner till barktäkter i tallar, där innerbarken i långa tider nyttjats i t.ex. 
kosthållet av samer, men huruvida man använt innerbarken av björk är inte helt 
klarlagt. I en skrift från 1918 (Drake 1918) finns en uppgift om att samerna 
utnyttjat björkens innerbark till föda. Även sagespersoner i Hemvanan menar att 
björkbark användes. På en hemsida Skogskafferiet sägs angående björkens bark 
att ”Det inre gröna skiktet av innerbarken kan används till stärkande varm dryck, 
efter det att ytterbarken skrapats av. Innerbarken kan användas året om, men det 
är lättast med unga grenar på våren”. Vidare har innerbarken används till att slå 
in mat vid matlagning. Man kan också medvetet skada björken för att på så sått få 
till en övervallning för att på så sätt få fram råmaterial till vissa typer av 
redskapsdelar.  

Mer vanligt förekommande är att björkar har ärr eller skador efter nävertäkt, där 
nävret använts till t.ex. täckmaterial på kåtan eller till olika typer av hantverk och 
vardagliga föremål. 

 

Figur 10. Förutom barktäkter av innerbark (till höger) bär de gamla björkarna kring renvallen 
även märken efter nävertäkt (till vänster). 
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Stenblock med namn 

Ett par provgropar togs upp invid det framträdande stenblocket som kallas för Lill-
Marias knabben (Obj 18, L1018:13459. Inget av antikvariskt intresse framkom. 
Intervjuer med lokalboende resulterade inte i någon förklaring till namnet.  

Gränsmärken 

Utmed utredningsområdets nordöstra gräns, 
tillika dagens fastighetsgräns, har 5 gränsmärken 
(Obj 22–26, l 2018:1335, 1337–1338, 1340 OCH 
1344) registrerats. Enligt avvittringskartan från 
1920 utgjorde fastighetsgränsen gränsen mellan 
bondägor och kronomark.  

Gränsmärken skiljs från inmutningsmärkena på 
form och placering. Gränsmärkena har tunna 
visarestenar som följer gränslinjen.  

Figur 12. Till vänster fotar och mäter Anette in Objekt 22/ 
l 2018: 1337. Nedan ytterligare ett av gränsmärkena, Objekt 

23/ l 2018:1335.

Figur 11.Lill-Marias knabben ligger på ett uppstickande hällparti i fjällsluttningen.  



15 
 

Rösningar / inmutningsmärken 

 
Figur 13. Rösningarna ligger alla på utmärkande höjder i kalfjällsterrängen,  
bilden visar Obj 28/L 2018:1341. 

Kring den nordöstra fastighetsgränsen ligger 4 rösningar som tolkas som 
inmutningsmärken (Obj 27–30/ l2018:1339, 1341–1343). Rösningarnas hjärtstenar är 
trubbigare än gränsmärken och visar ingen gränslinje. Samtliga står på små 
hällmarkstoppar och förefaller markera hela bergsområdet snarare än en gränslinje. 

Inmutningsmärkerna är en del i ett större sammanhang av historien kring 
gruvbrytning inom fjällvärlden. Enligt uppgift från hembygdsförening har 
prospekteringar för malmbrytning förekommit i området kring sekelskiftet 1900 och 
inom Björkfors ägor har brutits kalk och täljsten (Klang 2000 och 2002).  
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Sentida kåtaplats eller militär anläggning övrig  

På en avsats i fjällsluttningen finns resterna efter en bebyggelselämning. Ingrävd i en 
sandig åsrygg intill en mindre bäck, med öppningen mot älvdalen och med kantvall 
liknar lämningen en kåtaruin. Dock kunde ingen härd konstateras, trots provgropar (Obj 
19, L2018:1352). En tolkning kan vara att man använt en liten järnkamin och platsen 
tolkas som en sentida kåtaruin. 

Runt om är ett par gropanläggningar och mitt emot på östra sidan bäcken är en 
stenrensad yta. En alternativ tolkning av platsen är att det rör sig om en militär 
anläggning med för spaning mot gränsen från samma tid som stridsvärnen i dalgången. 

Figur 14. En sentida kåtalämning (Obj 
19/ L2018:1352). Ovan står Karin på 
vallen och tittar ner i anläggningen. 
Öppningen vätter mot älvdalen. 

Figur 15. Drönarbild över Objekt 19, fjällsluttningen sluttar mot höger på bilden. 
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Sentida härd 

Intill den sentida härden (Obj 20, L2018:1346) är en vedgömma under en flat sten. 
Lämningen tolkas som ett jaktpass eller en sentida renvaktarhärd. Läget på en 
övermossad häll intill en torr och örtrik myr är bra för vilket som av funktionerna.  

Figur 16. Härdens stenring (Obj 20, L2018:1346) skymtar genom mossan i mitten 
av bilden. Den flata stenen är till höger om härden. Bilden till höger visar den flata 
hällen med veden under. 

Renvall 

Renvallen (Obj 21, L2018:1350) ligger strax utanför utredningsområdet men redovisas 
då ett antal provgropar togs upp i anslutning till den eftersom läget är utmärkt för 
härdar och bengömmor. Dock kunde inget av dessa anläggningstyper iakttagas. 
Renvallens gräsvegetation och unga björkskog avviker från omgivningen.  

Figur 17. Drönarbild över utredningsområdets norra hörn med renvallen och Syterbäckens dalgång i 
bakgrunden. 
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Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsen diarienummer: 431-2236-2018         
Beställare: Tärnafjällens Exploaterings AB, senare xxxx 
Landskap: Lappland  
Län Västerbottens  
Kommun: Storumans  
Socken: Tärna 
Fastigheter: Björkfors 446:1 m.fl.  

Fornlämningsnummer (KMR-nr): L2018:1332–1335, L2018:1337-1356 
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning.  
Undersökningsperiod: 23–27 augusti 2018 
Inventerad yta, steg 1: 140 ha 
Undersökt yta, steg 2: 78 provgropar, sammanlagt ca 40 m2 
Koordinatsystem: SweRef 99, RH200 
Inmatningsmetod: GPS resp. RTK-GPS 

Undersökare: Eldrun Kulturmiljö AB 
Projektledare: Anette Färjare, Eldrun. 
Biträdande projektledare: Karin Beckman-Thoor, Kraka Kulturmiljö AB  
I projektets rapportskrivning deltog också Eva Klotz, Eldrun kulturmiljö AB 
Drönarflygningarna genomfördes av Karin Beckman-Thoor, Kraka kulturmiljö 
Eldruns projektbeteckning: Hemavan Västbyn AU 2018 

Fyndmaterial: Inget fyndmaterial tillvaratogs. 
Dokumentationsmaterial: Endast digitalt material har producerats. 
Originalbilder och shape-dataset förvaras hos undersökaren på arkivserver. 

Bilagor: Tabeller och kartöversikter 
Objekttabell 

Objekt/ 
KMR-nr 

Typ Antikvarisk status Prov- 
gropar 

Åtgärdsförslag 

Obj 1 Boplatsläge Ej fornlämning, 
avfärdat  

P1-
25 Ingen åtgärd 

Obj 2 Husgrund, 
sentida Sentida lämning Ingen åtgärd 

Obj 3 Boplatsläge 
Ej fornlämning, 
avfärdat 

P26-
35 Ingen åtgärd 

Obj 4/ 
L2018:1336 

Skyttevärn-
/skyttegrav 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 5/ 
L2018:1334 Skyttevärn 

Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 6/ 
L2018:1333 Skyttevärn 

Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 7/ 
L2018:1332 Skyttevärn 

Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 8/ Skyttevärn Övrig kulturhistorisk Dokumentation 



20 

L2018:1348 lämning Hänsyn, undvik. 
Obj 9/ 
L2018:1349 Skyttevärn 

Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 10/ 
L2018:1347 

Militär 
anläggning/ 
(batteri?) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

P36-
37 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 11 Boplatsläge 
Ej fornlämning, 
avfärdat 

P38-
42 Ingen åtgärd 

Obj 12 Boplatsläge 
Ej fornlämning, 
avfärdat 

P43-
61 Ingen åtgärd 

Obj 13/ 
L2018:1353 Barktäkter Övrig kulturhistorisk 

lämning 
Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 14/ 
L2018:1354 Barktäkter Övrig kulturhistorisk 

lämning 
Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 15/ 
L2018:1355 Barktäkter Övrig kulturhistorisk 

lämning 
Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 16/ 
L2018:1351 Barktäkter Övrig kulturhistorisk 

lämning 
Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 17 Härdläge Ej fornlämning, 
avfärdat 

P62-
63 Ingen åtgärd 

Obj 18/ 
L2018:1345 

Stenblock med 
namn 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

P64-
65 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 19/ 
L2018:1352 

Bebyggelse- 
lämning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

P66-
70 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 20/ 
L2018:1346 Härd 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 21/ 
L2018:1350 Renvall 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

P71-
80 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 22/ 
L2018:1337 Gränsmärke 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 23/ 
L2018:1335 Gränsmärke 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 24/ 
L2018:1344 Gränsmärke 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 25/ 
L2018:1340 Gränsmärke 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 26/ 
L2018:1338 Gränsmärke 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 27/ 
L2018:1339 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 28/ 
L2018:1341 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 29/ 
L2018:1342 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 

Obj 30/ 
L2018:1343 

Rösning-/ 
Inmutning 
(gränsmärke?) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 
Hänsyn, undvik. 



Kartöversikter över samtliga objekt 
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Lämningsbeskrivningar 

Objekt/ 
Raä nr Typ Antikvarisk 

status Beskrivning 

Obj 4/ 
L2018:1336 

Skyttevärn-
/skyttegrav 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Skyttegrav, 50 m l (huvudriktning N-S), 0,5-0,7 m br och intill 1,2 m dj, med 3 skyttevärn 1,6-2 m l, 1-1,6 m br och 
1,2-1,6 m dj. Vallarna är 1-2 m br och intill 0,4 m h. 

Obj 5/ 
L2018:1334 Skyttevärn 

Övrig 
kulturhistorisk 
Lämning 

Skyttevärn, 1,6x0,8 m och 1,5 m dj. Kantad i N och V av vall, 1-1,2 m br och intill 1 m h. I ÖNÖ är en öppning, 1 m 
l, 0,4 m br och intill 0,4 m dj. 

Obj 6/ 
L2018:1333 Skyttevärn 

Övrig 
kulturhistorisk 
Lämning 

Skyttevärn, 1,8x0,8 m och 1,3 m dj. Kantad i N och V av vall, 1-1,2 m br och intill 1 m h. I ÖSÖ är en öppning, 2 m 
l, 0,5 m br och 0,6 m dj. 

Obj 7/ 
L2018:1332 Skyttevärn 

Övrig 
kulturhistorisk 
Lämning 

Skyttevärn, 1,8x0,8 m och 1,4 m dj. Kantas i V och S av vall, 1-1,5 m br och 0,5-0,7 m h. Ingång, 0,5 m br och intill 
0,7 m dj, i ÖSÖ. 

Obj 8/ 
L2018:1348 Skyttevärn 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Skyttevärn(?), bestående av en rund grop, ca 5 m st och 1,3 m dj, med en sten i mitten. Sammanbunden med 
fyrsidig grop i SÖ. 

Obj 9/ 
L2018:1349 Skyttevärn 

Övrig 
kulturhistorisk 
Lämning 

Skyttevärn, ca 6x4 m st och 1,1 m dj, bestående av ett dike, ca 1,5 m br och 1,1 m dj, i vinkel. 

Obj 10/ 
L2018:1347 

Militär 
anläggning/ 
(batteri?) 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Skyttevärn och skyttegrav. Skyttevärnet består av en fyrsidig grop, 10x5 m (Ö-V) och 1,5 m dj. Antydan till diken 
nertill i botten.  
Skyttegraven, som ansluter i värnets SÖ del, är ca 16 m l (NV-SÖ), 0,7 m br och 0,6 m dj. 

Obj 13/ 
L2018:1353 

Barktäkter 
(björk) 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Område, ca 30 m diam, med 5-tal barktäkter i björk,  0,3-0,4 m l och 0,15-0,25 m br. 

Obj 14/ 
L2018:1354 

Barktäkter 
(björk) 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Område med 5-7 barktäkter i björk, ca 50x30 m (NNV-SSÖ). 

Obj 15/ 
L2018:1355 

Barktäkter 
(björk) 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Område med ett 10-tal barktäkter i björk, ca 50x20 m (NNV-SSÖ). 
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Obj 16/ 
L2018:1351 

Barktäkter 
(björk) 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Område med 5-tal barktäkter, ca 40x20 m (N-S). Barktäkterna är 0,15-0,25 m br och 0,25-0,4 m h. 

Obj 18/ 
L2018:1345 

Stenblock 
med namn 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Stenblock, 1,5x1,2 m med namn, Lill-Marias knabben. 

Obj 19/ 
L2018:1352 

Bebyggelse- 
lämning 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Kåtalämning(?), 3,5x3 m och 1,5 m dj, ingrävd i sandig åsrygg med öppning mot S. Vall, 1,5 m br och 0,5-0,7 m h. 
Två gropar, varav en rektangulär, 1.8x1 m, och en rund, 0,7 m diam och 0,4 m dj. Lämningen saknar härd, 
troligen har kamin används som uppvärmning. 
S om lämningen, på S sidan bäcken är en stenrensad yta 15x15 m. 

Obj 20/ 
L2018:1346 Härd 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Härd, bestående av en övertorvad stenring, 0,7 m diam. Omedelbart NÖ om härden är en flat sten med 
därunder liggande vedträn, en vedgömma. Bedöms vara sentida. 

Obj 21/ 
L2018:1350 Renvall 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Renvall, 60 m diam, bestående av en gräsyta beväxt med yngre björkar. 

Obj 22/ 
L2018:1337 Gränsmärke 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke, 0,6 m h, 0,4 m br och 0,1-0,25 m tj, avsmalnande uppåt. Den N sidan av stenen är platt och 
fyrkantigt med rundade hörn i överkanten. Flisan står med några stödstenar runt om. 

Obj 23/ 
L2018:1335 Gränsmärke 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke, 0,6 m h, 0,2-0,4 m br och 0,15 m tj, något avsmalnande uppåt. Stödstenar i N och S. Gränsmärket 
lutar kraftigt. 

Obj 24/ 
L2018:1344 Gränsmärke 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke, 0,5 m h, 0,35 m br och 0,15 m br, med triangulär topp. Flisan, som lutar kraftigt, står i liten rösning, 
0,6 m diam och 0,2 m h. 

Obj 25/ 
L2018:1340 Gränsmärke 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke, 0,3 m h, 0,25 m br och 0,2 m tj. Flisan står i ett mindre rösning, 0,5 m diam och 0,1 m h, helt 
övertorvat. 

Obj 26/ 
L2018:1338 Gränsmärke 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gränsmärke, 0,6 m h, 0,1-0,6 m br och 0,15 m tj, Spetsig i toppen. En stödsten i S. 

Obj 27/ 
L2018:1339 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Inmutningsmärke, 0,6 h, 0,4 m h och 0,25 m tj. Rösningen i vilken märket är, 0,6 m diam och 0,2 m h. 
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Obj 28/ 
L2018:1341 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Inmutningsmärke, 0,7 m h, 0,35 m br och 0,25 m tj, rombiskt tvärsnitt. Runt flisan, som är helt omkullfallen, 
finns flera flata stenar som utgör rösningen. 

Obj 29/ 
L2018:1342 

Rösning-/ 
Inmutning 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Inmutningsmärke, 0,6 m h, 0,5 m br och 0,2 m tj. Flisan, som lutar kraftigt, står i en liten rösning, 0,6 m diam och 
0,1 m h. 

Obj 30/ 
L2018:1343 

Rösning-/ 
Inmutning 
(gränsmärke?) 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Inmutningsmärke, 0,8 m h och 0,4 m br och 0,1 m br. Sned spets i toppen och genomborrat (?) hål, 0,05 m diam. 
Flisan står i en liten rösning, 0,6 m diam. 

Bildbilaga med miljöbilder från drönarflygningen 

På följande sidor redovisas bilder från drönarflygningarna som genomfördes. Flygningarna genomfördes av Karin Beckman-
Thoor, Kraka Kulturmiljö AB, under den arkeologiska utredningen. Karin är också den som bearbetat och skapat bildmosaiker. 
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Figur 18. Över E12 mot väster med nedre delen av utredingsområdet till höger på bilden. 
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Figur 19. Ytterligare en bit upp i den skogsbeklädda sluttningen. 
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Figur 20. Ett parti i norra hörnet. Endast en mindre stråk i bildens nedre kant ingick i utredningsområdet. I bildens övre del, innan Syterbäckens 
dalgång, är renvall och visteplatser. Dessa ligger utanför utredningsområdet. 

30



Figur 21. Utredningsområdet gick strax över kanten till kalfjället. Karin och Anette som syns centralt i bilden står på 
utredningsområdets kant.
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