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Sammanfattning
Som en del i en riksomfattande förstudie har Länsmuseet Västemorrland. på uppdrag av
Länsstyrelsen i Väs ternorrlands län, gjort en utvärdering av kunskapsläget avseende fornläm ningar under vatten iAngermanälvens mynningsområde. Avsikten har varit att kont rastera det
resursutnyttj ande i äldre tid som är kännetecknande for undersökningsområdet mot den rådande fornlämningsbilden, får att fä en bild av inventeringsbehovet.

Den föreliggande studien pekar på ett stort antal verksamheter i anslutning till Ångermanälven, vilka bör ha avsatt spår under vatten. Detta visar att den aktuella fornlämningsbi lden
är en följd aven bri stfällig inventeringssituation, liksom att ett stort antal lämningar och läm ning styper kan förväntas under vatten inom undersökningsområdet.
Förhoppningen är att resultatet av studien skall gå att applicera på andra älvmynningar, med
liknande näririgsmässiga och geografiska förutsättningar, och på så sätt kunna användas av
kulturmilj övården som ett kun skapsunderlag i samband med exploateringsärenden und er vatten.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Länsmuseet Västemorrl and har under perioden juli-augusti 2000 på uppdrag av Länsstyrelsen
i Väste rnorrland s län gjo rt en utvärdering av kunskapsläge och inventeringsbehov avseende
forn lämningar under vatten i Ångermanälvens mynningsområde. Materialinsamling och
bearbetni ng har utförts av StalTan von Arbin och Parrik Höglund, vil ka äve n förfat tat den föreliggande rappo rten . Proj ektansvarig har varit Maria No rdlund. Arbetet utgör en de l i en
riksom fattande först udie , vilken har initierats av det så kallade "Marinarkeol ogiska råde t" och
som finansieras av Riksant ikvar ieämbetet. Projektledare för förstudien är Peter Norman,
Riksantikvari eäm betet.
Dakgrun den till nämnda förstudie är den ovisshet som råder i landet vad gäller kunska psläget
om forn lämningar i hav, sjöar , älva r och andra vattendrag, Vid Sjöhistoriska museet i Srockholm finns visserl igen ett nat ionellt register över vrak oc h andra ma ritima lämningar Svenskt Marinarkeologiskt Ar kiv (SM A) - men e ftersom någon inventering av fornl ämningsbeståndet under vatt en inte har gjo rts är detta register mycket ofullständigt. Trots att lämningarna under vatten åtnj uter samma lagskydd som de på land har kulturmilj övården i praktiken
därilir ganska små möj ligheter att bedöma i vilken utsträckning fornlämningar berörs av ex ploateringar oc h andra ing repp i undervattensmilj ön.
Som ett led i en kun skapsuppbyggnad har i denna förstudie därför valts ut ett antal för Sverige
representat iva landskapstyper. inom vilka sammanstäl lning och värdering av reda n be fintlig
kun skap är tänkt att ske , Den insamlade kuns kapen skall ligga till grund för en beho vsanalys
oc h en d isku ssion kring hur en fortsatt kunskapsuppbyggnad lämpligast skall bedrivas, De
landskapstyper som va lts ut för proj ektet är "skärgårdslandskapet", "den öppna kusten".
" inlandets vattensys tem" sam t "ä lvmy nningen", I förstudlen deltar föruto m Länsstyrelsen i
Yästernorrlands län oc kså länsstyrel serna i Söde rmanlands. Västra G ötalands och Sk åne län ,

1.2 Syfte och metod
Den här redovi sade stud ien syftar allt så till att kart lägga det antikvariska kun skapsläget avseende forn lämningar under vatte n i Ångermanälvens mynningsområde. Avsikten har vidare
var it att kontrastera den rådande fornl äm ningsbilden mot det resu rsutnyttjande som är känne tecknande för undersök ningsområdet i äld re tid, för att på så sätt ta en bild av inventeringsbehovet. Utgångs punkten har därvid vari t följande frågestä llningar:
•

På vilka sätt, och till vad, har älvmynni ngslandskapet och dess resurser utny ttjats?

•

Vilka typer av lämningar under vatten kan detta utnyttjande förmodas ha resulterat i?

•

Hur ser den be fintliga fornl ämningsbilden ut i de t berörda området vad gäller fornläm ningar under vatt en. och hur svarar denna bild mot det som fram kommit under
punkterna ovan?

För att skilja ut verksamheter och former av resursutnyttj ande so m kan tänkas ha avsatt spå r
under vatten inom undersökn ingsområdet har i första hand litteratur konsu lterats, I fö rsökssyfte har också ett urval äldre kartor vid Lantmäteriverket i Härnösand studerats, Utifrån litt eraturen har sedan gjo rts förs ök att identifiera olika lämningstyper som kan associer as till dessa
verksamheter/former av resursutnyttj ande, För att komplettera bilden har även ett m indre antal punktbesiktningar utförts und er vatt en inom undersök ningsområdet.
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Kartl äggn ingen av det antikvarisk a kun skapsläget har bestått aven genomgång av fornminnesregister, vrakregister och arkiv vid Länsmu seet Västemorrland i Härnösand , Svenskt Ma rinarkeolog iskt Arkiv (SMA) vid Sj öhi storiska museet i Stockho lm samt Antikvarisk- Topogra fiska Arkivet (ATA} vid Riksantik vari eämbetet och Statens historiska museum i Stockholm.
För hoppningen är att result atet av studie n skall gå att applicera på and ra älvmynningar, med
likartade geografiska och näringsm ässiga förutsä ttningar, och att det därmed skall kunna användas av kulturm iljövård en so m ett kunskapsunderl ag i samband med o lika typer av exploateringsärenden under vatten .

1.3 Avgräns ningar
1.3.1 Geografisk avgränsning
Undersökningsområdet utgörs av Angermanäl vens mynning från en punkt strax norr om St yresholm till Hpms ön i söder, en sträc ka på ca 52 km. Området är omkring 490 km 2 stort och
innefattar delar av Ters åkers. Styrn äs. Ytterlännäs. Bj ärtrå. Gud mu ndrå, Nora, Högsj ö. Säb rå
och Hcm sö soc knar (ti g l ). Tanken har varit att försöka täcka in den nedre delen av älven,
distalbranten (älvens övergång i havsvik). myn ningsv iken och skärgården. Biflöd en till Ängermanälven har medtagits i st udie n end ast i de fall ett uppenbart samband med älven kan sägas föreligga, och där ett event uellt resursutnyttjande kan förmodas ha avsatt spår i denna direkt ell er indirekt.
1.3.2 Kronologisk avgränsning
Studien omfattar periode n fram till omkring år 1900. Någon bakre tidsgräns har inte satts,
me n efte rsom älvmynningen unde r fårhistorisk tid låg norr om det nuvarande und ersökningsom rådet härrör många av de verksamh eter eller typer av resu rsutnyttjanden so m behandlas i
rapporten från fårhåll andevis sen tid. Detta innebär att en stor del av de lämningar (i synnerhet indu stri lämningar) som kan associeras med dessa verk samheter idag inte betraktas so m
fasta fornlämningar. Eftersom fornl ämningsbegreppet ständigt är förem ål för omvärdering har
vi dock valt att inte ta någon hän syn till huruvida en lämning utgör fast fornlämni ng eller ej
(för en diskussion om fornl ämn ingsbegreppets tillämpning, se t ex Jen sen [red] 199 7:113ft).
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1.4 Tidig are undersö kn ingar
Inom undersökningsområdet har tidigare genomtorts tre mindre und ersökningar und er vatten:
•

1984 utförde Ömsköldsviks och Skellefteå museer en besiktning aven fartygslämning.
belägen omkring 600 meter söder om Hammarsbron . Undersökningen föranleddes av
att laxfiskare från Hammars not lag under en längre tid hade fastnat i och ibland även
dragit upp vrakdelar med sina fiskeredskap. På grund av omfattande sandförflyttningar
i om rådet kunde endast två spant från farty get återlokaliseras vid besiktningstillfållet.
Huvuddelen av arbetet kom därför att ägnas åt dokumentation av tid igare upptagna
fartygsdelar. Utifrån fartygets kon struktionsätt är det troligt att det rör sig o m lämningarna efter en klinkbyggd så kallad haxe (se vidare avsnitt 3.2) från 1700- eller
1800-lalet (Westerdahl 1984).

•

199 1 utförde Länsmuseet Västernorrland en mindre besiktning aven fartygslämning
belägen vid Korvhamn på söd ra Hemsön . Undersökningen föranleddes av att en boende på ön rapporte rat in fynd av lösa fartygsdelar på stranden. Vid besiktn ingstill fållet
noterades inom ett 50 x 75 meter stort o mråde ett tiot al lösa spant och bord läggningsplankor härrörande från ett större. klinkbyggt fartyg. Lämn ingen skall eventuellt sättas
i samband med det skeppsvarv so m låg på platsen under 1800-tale ts första hälft (Jansso n 1993:17fl).

•

Så se nt som i juni 2000 genomförde Riksantikvarieämbetet en arkeo logisk utredning i
Angennanälven i höjd med Urnäsgrundet. beläget omkring en kilometer söder om Styres-holm. Utredningen. som föranleddes av en planerad järnvägsutbyggnad. o mfattade
förutom själva älvbottnen också ett vatten område i den närli ggande Gistgårdsån. Vid
undersökningen. som företog s såväl okulärt som med sides can sonar. framkom 14 ob jekt av förmodat arkeologiskt el ler kulturhistoriskt intresse. De påträffade obj ekten utgjordes till största de len av fartygsl ämningar. bottenfasta pålar samt koncentrationer
av sj unktimmer (Hårding. Lindholm & Olsson 1999:8fl) .

Sl utligen skall här också nämnas den omfattande inventering av vrak och andra marit ima
lämningar utmed Norrlandsku sten, som under åren 1975-1 980 genomfördes av Christer
Westerd ahl på uppdrag av Sjöh istoriska museet i Stockholm . Inventeringen , som allt så även
täcker in Angermanälvens mynningsområde. bygger huvud sakligen på studier av litteratur,
äldre kartmaterial sa mt samtal med ett stort antal fiskare, spo rtdykare och andra nyckel personer . Resultatet finns public erat i boken Norrlandsleden /I (1987). Westerdahls norr landsin venterin g är värdefull , både som pilotprojekt betraktat och som und erlag för kulturmilj övården , men på grund av materialets låga detaljeringsgrad är dess användbarhet torhålla ndevis
begrän sad.
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2. Älvmynn ingen
2.1 Älvmyn n ingens karaktär
Ångerma nälvens breda och djupa mynni ngsvik utgör östkustens enda äkta fjord . Dalgången i
kust- och nedre skogslandet skär ofta ned till ett djup 3\ " cirka 200 meter. Älvtaran har under
lidernas lo pp rön sig i sid led i dalgången så att horisontella ytor och terrasseringar uppstån.
Distalbranten, det vill säga platsen där havsvattnet blandar sig med älvvattnet. har på grund
av landhöjningen flyttat sig från Nämforsen (ca 5 500 f Kr) via nuvarande Soll efteå (ca 2 000
f Kr) och Styresh ohn (ca I 400 e Kr) till Nyland i Ytterlännäs socken (Viotti I980:9ff, WesterdahI1994 :15).
Ned anför d istalb ranten öppnar sig mynn ingsviken med djup överstigande 70 meter (sjökon
523). Ovanför bild ar däremot älvsedimenten en nederoderad flod bädd med rin ga djup ned till
cirka 7 me te r (WesterdahI 1994:152). Landhöjningen i nedre Ångerma nälven anses i dag vara
cir ka 0,85 era om året (S tani n 1992 :41 - se fig 2).
Fram till I8 0D-talet utgjorde äl vmynningen ett deltalandskap och erosionen längs älv sidorna
var kraftig med ras och skred som följd. Älvmynningen har numera förlorat sin karaktär av
de ltaland på grund av totalreglerin gen av älven och de många under efterkri gstiden uppförda
kraftverksdammarna. so m istället för att transportera sedimenten till mynn ingen samlar dessa
på plats (Westerdahl 1994 :152, StaUin 1992:38 ).
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2.2 Människans påverkan i området
Ungefår vid Kristi födel se bö rjade de lätta sedimentjordama nedströms nuvarande Soll efteå
att tas i anspråk för j ordbruk, och redan und er vikingatiden ans es dessa bygder ha var it starkt
präglade av människan. Unde r tidigmedeltid började den begynnande svenska statsb ildningen
intressera sig för de varor, främst skinn och i viss mån j ärn, so m från inland et förmedlades
vidare söderut av Ådalsbönderna. Gustav Vasa uppmuntrade på 1SOO-talet koloniseringar i
skog arna och finska svedjebö nder började öppna upp obygderna (Pukt öme 1998:46ff, Viorti
1980:14).
De första större ind ustrietableringarna, i form av vattens ågar. varv ochj ämbruk , initierades
också av kronan und er 1500- och 1600-talen . Laga skiftet och det kraftiga uppsvinget för sågverksi ndustrin under I SOO-talet ledde till att kulturlandskapet längs älven kraftigt förändra des .
Befolkningsmängden ökad e drastiskt och i ans lutning till sågverken växte sågverkssamhällen
som till exempel Kramfors, Ny land och Sand slån upp. Vid sekelskiftet 1900, då sågverksepoken nådde sin höjdpunkt, var Angermanälvens mynningsvik i princip ett enda jättelikt indu striområde (Stau in 1998:57ff,IHI1 980:35) .

9

3. Resursutnyttjande och fornl ämn ingsbild
3.1 Fis k e
3 .1.1 Histo rik
Så långt ti llbaka i tiden som det går att komma med dc skriftliga källornas hjälp kan vi se att
fisket, oc h d i i synnerhet fisket efter lax, spela t en synnerligen viktig roll i Ådal sbornas näringsfång. Att så äve n bör ha varit fallet under får histori skt tid framgår bland annat genom
avbildningar av fiskar (troligen laxar) på häll ristningsfälten vid Nämforsen i Ängermanälvens
öv re lopp. Vissa forskare har rent av antytt att det skulle ha varit den goda till gången på lax
och annan fisk som en gång gav impulser till koloniseringen av dessa trakter (Nordlander
l 934 :5fJ) . Förutom lax förefalle r i historisk tid även fisket efter öring. gädda, sik, abborre,
braxen, nejonöga och ål ha varit betydelsefullt i Ångerman älven med tillhörande bi flöden . I
saltsj ön fiskades dessutom strömming. i viss mån även torsk (M ichelsson Ström 1905 :24ff) .

•

Unde r medeltiden och tidigare tycks de t som o m de norrländska jo rdägarna - med undantag
for ett okänt anta l kronofisken i älvarna - haft ensamrätt till sina fisk evatten . Så var dock inte
fall et i skärg ården. Saltsj öfisket räknades av hävd som regale och var dänned skattep liktigt
(Nordl ander 1934: l O). I sy fte att förbättra statsfina nserna lät Gustav Vasa år 1540 emellertid
utsträ cka regali tetsbegreppct till att äve n omfatta färskvatte nf isket . och då i synnerhet fisket i
sj öar och strömmar. A v räkenskaperna från denna tid kan det utläsas att kronans inkomste r av
fisket i Angermanland redan 1541 var ganska betydande. Där framgår vidare att det i Angermanälven vid den här tiden fann s 16 laxnotvarp samt 14 stakanät (Nordlander 1934:14ft).
År 1552 uppdrog Gu stav Vasa åt Pede r Turesson Bielke att samla in uppgifter om fisken i de
norrländska äl varna. Bielkes sammanställning lämnar värd eful la upplysningar om fiskeplatserna i Ångermanälven. liksom om de fångstme toder som användes på 1500-tale1. För sträckan mellan Nä rnforse n och Angermanälve ns mynn ing upptar förteckningen I l forsbyggnader.
ett håvfiske, 20 notfisken , åtta nätfisk en och 2 1 stakagårdar. Änn u vid mitten av 1900-talet
fann s de flesta av dessa fisken kvar, ägd a och brukade av samma byar som på 1500-tale1. Söder om Ny land försvann dock stakagårdsfiskena under den senare delen av 1800-talet när
skogsind ustrin på allvar börj ade ta stränder och vatte nom råden i anspråk for sin verksamhet
(Berg 1969:223).
Vid mitten av 1500-talet erhöll Gävle s borgerskap ensam rätt på strömmingsfisket efter norrlandskusten . Detta fjärrfi ske, so m pågick fram till slutet av 1800-talet , har gett upphov till en
rad små fiskelä gen, i dagligt tal ofta benämnda "Gävlebohamnar" . Bara i Västem orriand känner man i dagsläget till drygt 35 sådana namngivna fiskelägen. varav åtminstone ett - Prästhu shamn på Hemsön - är beläget inom unde rsökningsområdet. Tittar man närmare på dessa
platser fram går det att de haft tämligen varierande funk tioner. Vissa av hamnarna har verkl igen utnyttj ats som fjärrfiskelägen av borgare frå n städer som Gäv le, Strä ngnäs, Uppsala och
Norrtälje, and ra har i huvudsak använts av åretruntboende. Många av fiskelägena har även
väx lat funkti on öve r tid (Ho lmqv ist 1999:21fl).
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3.1.2 Lämningar associerade med fiske
Exempe l på kategorier av lämningar efter fiske som bör kunna påtr äffas under vatten inom
undersökningsområdet:
•
•
•
•
•

Lämningar efter fiskeanläggningar
Lämningar efter fartyg
Lämningar efter sjöbodar och båthus
Lämningar efter bryg gor och andra förtöjningsanordningar
Kulturl ager i anslutn ing till ovanstående

3.1.3 Det antikvariska kunskap släget
Inom undersökningsom rådet finns inga registrerade lämni ngar som med säkerhet går att knyt a
till fiske. Vid den arkeo logiska utredningen söde r om Styresholm framko m på två platser stående pålar, v ~ka eventuellt kan utgöra delar av fasta fiskeredskap. Det kan inte uteslutas att
också någo n eller några av de sex fartygslämningar som påträffades i samband med utredningen skall sättas i samban d med fiske inom undersökningsområdet (Hårding, Lindholm &
Olsson 2000:8fl). Utifrån rådande kunskapsläge är det eme llertid inte möjligt att närmare uttala sig om dessa lämningars status.
Inom ramen för detta arbe te utfördes en besiktning under vatten vid Ry i inloppet till Norafjärden. Vid besiktn ingstillfallet observerades på cirka en halv meters dj up lämningarna efter
en mind re fiskean läggning av okänd ålder.
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3.2 Handel o ch samfärds el
3.2.1 Historik
Norrlandskustens älvar har i a lla tider vari t betyd elsefulla för transpo rten av människor, varor
och ideer . Ångermanälven utgör inte något undantag i detta avseende. Älvarna var vik tiga
som transportleder äve n vinterti d, eftersom de tillfrusna vattenvägarna erbjöd betydligt bättre
fram ko mlighet än vägarna till lands. Bristen på sockenväga r i Västernorrland medförde att
Angermanäl vens betydelse som vinterv äg kom att bestå in i sen tid (Björkl und 1978:23).
För sjö farten på Angermanälven har i nyare tid den så kallade disla/branten (se avsni tt 2. 1)
haft en avgörande betyde lse. Vid distalbranten var det stopp för de större havsgående skeppen, och för vidare transporter uppför älve n var omlastni ng till mindre och mer grundgående
fartyg därför nöd vändig. Med tiden ledde detta till att området kring Harmnar/N yland utvecklades till ett viktigt kommunikationscentrum med bland anna t lastageplatser. färje läge,
gästg iveri. markn adsplats och tullstation (Weste rdahl 1984:33. 1986:180!).
Under I660-talet ex isterade ett statligt skj utssystern i älven, vilket ombesörjde transport erna
till och från kronans lax fisken i öv re Ångermanland. Rod darledens olika stat ioner framgår av
bevarade räkenskaper (Friberg 1951:3 14f). Chri ster Westerdahl har framfört en teori om att
dett a system skulle ha varit tillämpligt äve n för andra typer av transporter. och därmed motsvarat landvägam as skj utshåll (Westerdah l 1986: I84). I undersökningsområdet fanns äve n
tidigt flera färjelägen. Dessa va r beläg na vid Hammar. nu varande Sandöbron och Veda/Homo
(Westerdahl 1986:181fl) . Färj eförbin del serna har i modem tid ersatts av vägbroar.
Etablerandet av j ärnbruk i Ådalen ledde under 1700-talet till ökade transpo rter på älven.
Malmen fraktades, som nämnts i avsnitt 3.4, från mellansvenska gruvo r upp till Nyland, där
j ärnb rukens egna båta r - så kallade haxar - ombesörjde den vidare transpo rten till bruken
(Ro llof 1978:112). Ilaxarna var speciellt anpassad e för seglation på älven. Eftersom de var
enmastade och riggade med råsegel kunde dc endast seg la med vind en i färdriktningen. Detta
innebar att resorna uppströms ibland kunde ta veck or, i extrema fall till och med månader
(We sterdah l 1994:152!) .
På I SOO-talet upplevde sjöfarte n i Ådal en, liksom för övrigt i hela Norr land, en markant uppgång till följd av träindustrins expansion. Eftersom de godsmängder som fördes ut ur området
var avsevärt mycket större än de som fördes in, företogs ditresorna i stor utsträckning i barlast. Den medhavda barlasten lossades på särskilt anvisade barlastplatser. vilka med tiden
kunde up pnå betydand e dimensioner. Som exempel kan näm nas holmen Lilla Norge utanför
Nyland, vilken till öve rvägande del är uppbyggd av barla stmaterial (Wcs tcrdahl 1989: l1 3f).
Omkring 1840 bö rj ade ångfartyg att sättas i gods - och persontrafiken på älven. Älvbåtamas
verkliga glansperiod varade från 1880-tale t och fram till mitten av 19::!0-tale t (Rollof
1978: 116fT) .
Från 1600-talet och fram till och med år 1900 finns uppgifter om ett femtiotal sjöol yckor i
Ange rmanälven och dess myn ningsvik. Flertalet av olycko rna är dock strandningar. kollisioner oc h gru ndstötningar, det vill säga händelser som inte bör ha inneburit några större skador
på de inblandade fartyge n. Minst tretton av dessa olyckor torde dock ha resulterat i att fartygen blev vrak (Hög berg & Vi kdahi in prep).
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3.2.2 Lämningar assoc ierade med handel och samfärdsel
Exempel på kategorier av lämningar efter handel och samfärdsel som bör kunna påträffas under vatten inom undersökningsområdet:
•
•
•
•

Barlastplatser
Lämningar efter fartyg
Lämningar efter kajer, bryggor och andra fört öjningsanordningar
Kulturlager i anslutning till ovanstående

3.2.3 Del antikvariska kunska pslägel
Inom undersökningsområdet finns en registrerad fornlämning so m kan sättas i samband med
handel och sa rnfärdse l-. en fartyg slämning belägen vid Korvhamn på Hem sön (RAÄ 57,
Hemsö so). Det så kallade " Hammarsvrak et", beläget söd er om Hammarsbron (se avsnitt lA).
finns end ast upptaget i Svenskt Marinarkeologiskt Arkiv och inte i Fornminnesregistret.

•
Vid den i avs nitt lA nämnda arkeologiska utredningen söder om Styresholm lokaliserades sex
fart ygslämningar av varierande konstruktion samt resterna efter en förmodad kajanläggning
(Hå rding, Lindholm & Olsson 1999:8tl). Utifrån rådand e kunskap släge är det inte möjligt att
närmare uttala sig o m dessa lämningars status.
Chri ster Westerdah ls norr landsinventering (1987) upptar ett drygt se xtiotal möj liga vrakpositioner inom del aktuella området . Dessa positioner är dock inte antikvariskt verifierade och
besiktigade (fig 3).
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3.3 Båtbyggeri och varvs verksam h et

3.3.1 Historik
Båtar och ske pp har sannolikt byggts utmed Angerm anälven s stränder allt sedan människorna
började utnyttja älven för transporter av människor och varor. Några säkra belägg får båtbyggeri under förhi storisk tid eller medelt id existerar emellert id inte i o mrådet. Från andra håll i
Norden vet man do ck att varvs- och båtby ggnad splatsem a i äldre tid ofta var knutn a organisato riskt till bebyggelsen, och då särskilt de större gårdarn a (Westerdahl 1989:117). Dc äldsta
upp gifterna om skeppsbygge ri i Åda len daterar sig till början av ISOD-talet, då det på Gustav
Vasas inråd an började byggas skutor för kronans räknin g vid Kun gsgården i Bjär trå socken
(Hellman 1947:219).
Det norrländska skeppsbyggeriet för kron an är även i senare tid för hållandevis väldok umenterat. Sämre ställt är det då med dess civila motsvarighet. Genom en av regeringen utsänd
komm issarie ~id namn Daniel Behm vet vi emellertid att det på 1640-talet byggdes skutor på
den ångerm an ländska landsbygdcn. Om Behm med detta även avsåg bygden kring Angermanälvcn framgår inte, men det förefall er troligt (He llman 1947:192). Den verkliga storhetstiden
för de norrl änd ska va rven inträffade i samba nd med att det bottniska handel stvånget började
luckra s upp från I770-talel och framåt. Vid denna tidp unkt började dessutom ekvirket att bli
en bristvara i de södra delarna av landet, och man nödgades därför att i allt större utsträckning
använda furu som ersättningsmaterial (Westerdahl 19S9: 11 9).
Under 1700- och ISOO-talen förefaller det som om skeppsvarven längs Norrlandskusten ofta
anlades i anslutning till lastagepl atserna. Motivet till denn a placering tycks ha varit att man
härigenom uppn ådde en säso ngsmäss ig utjämning av arbetskraftsbehovet. l Angermanland
byggdes också farty g i anslutning till många av de industrier so m var belägna i Ange rmanä lven s mynningsområde. däribland såg arna i Lo och Kramfors sam t Bollsta bruk (II II 19S0:19).
Genom litteraturen är sammanlagt ett drygt tjugotal varvs platser kända från undersöknin gsområdet (fig 4). Merparten av dessa skall av allt att döma hänföras till 1700- och ISOO-talen. l
tillägg till dessa varv har det på landsbygden naturli gtvis också funnits ett stort antal båtbygg nadsplatser av mera tillfällig karaktär, inte m inst för mindre båtar av allmoge typ.

3.3.2 Lämningar assoc ierade med båtbygge ri och varvsverksamhet
Exemp el på kate gori er av lämningar efter båtbyggeri och varvsverk samhet so m bör kunna
påträffas under vatten inom undersökni ngsom rådet:
•
•
•
•
•

Lämningar efter slipar och stapelbäd dar
Hela farty gslämningar sam t delar av farty g
Lämningar efter bråbänkar/kr ängningsbänkar
Lämn ingar efter bryggor, kajer oc h andra förtöjningsanord ningar
Ku lturlager i anslutning till ovanståe nde

3.3.3 Det antikva riska kunskaps läget
Den enda registrerade lämning inom und ersök ningsområdet som eventuellt skulle kunna sättas i samband med varvsve rksa mhet är en fartygslämning (RAÄ 57, Hemsö sn), vilken är belägen i anslutning till en varvspl ats från ISOO-talet vid Korvh am n på södra Hemsön (Jansson
199 3:17ff -jfrIMI V 1991:141).
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3.4 Industriell verksamhet
3 .4 .1 H ist orik

I den följande framställningen har till stora delar industrihistorisk inventering 1980 (lHI ) använts och de ss urva lsprinc iper följts. Då IHI :s hu vudsyfte har varit historiskt-antikvariskt och
den skogsbaserade industrin ända in på 1900· talet var den totalt dominerande industrin i Väs tem orrl an d är övriga industrigrenar inte behandlade. Eftersom de ssa industrier inte heller kan
sägas vara typiska för undersökningsområdet har i det följande d ärför valts att, med undantag
för tegel bruk, inte ta med de ssa. En begrän sning hos IHI tigger i att vissa mindre verksamhete r. som till exempel husbehovssågar och allmogekvamar, inte definierats so m industrier och
därför inte tag its med i inventeringen (IHI 1980:7f). Varvsindustrin beskrivs ovan i avsni tt
3 .3.
Den industriell a exploateringen av Angermanälvens mynningsområde kan sägas ha inletts, om
än i b lyg sam ska la. då Johan JIl på I570·talet lät anlägga ett kroriosågverk i Lästa by och
ström i Ytterlännäs soc ken (nuvaran de Bollsta bruk). Kronan behövde virke till flottan som en
del av den expansiva Östersjö po litik Sverige börjat bedriva. För transporten till Stockholm
byggdes ett särs kilt "Brede skip" med åtta mans besättning (Nordlander 1900:83). Sedan tidigare låg så kallade sågkvarnar. små sågverk drivna av vattenkraft, i b iflöden till An germanälven . Dessa användes av bönderna fö r egna behov {Stattin 1998:57). Ar 1703 fann s det 53 sågkvarnar i Ångermanland, de flesta nu drivna fö r avsalu och placerade runt Ängermanäl vens
nedre de l (Pe tre. u å).
1739 bestämde statsmakten att den som anlade ett finblad igt sågverk - de ssa var betydligt
effekti va re än de grov bladiga - skulle ta viss tillgån g till kronoskog . Detta öppnade för en
etablering av pri vata sågve rk och 1744 togs Kramfo rs sågverk i drift som det första i raden.
Det stora genombrottet för sågverksind ust rin ko m vid mitten av 1800-talet då flera han delsrestriktio ne r på kontinenten slopades oc h ersa ttes av frihan del. När under sa mma tid ängsågen
introducerades ku nde man i hög re grad lokalisera sågverke n till älv mynni ngen där fartyge n
kunde lasta direkt. De fö rsta ångsågarna anl ades i Kram forstr akt en 1853 oc h en industriell
expansion utan tidi gar e motst ycke i Sveri ge in leddes. Den ökande efterfrågan på papper ledde
under åren kring 1900 till att flera massa- och ce llu losafabriker up pfördes i området kring
älv mynningen (Stanin 1980:58 ft).
Gra ninge bruk anlade s 1677 som det första av sj uj ärnbruk i Ådalen. Huvudskälet till att j ärnbruk an lades i området längs älven var tillgån gen på skog, efterso m stora mängder träkol
krävdes för att driva bruken. Brytbar j ärnm alm i egentlig mening saknas i Västemorriand,
men det an såg s rationell are att transportera malm från Mellan sverige till Ångerman land än
träkol i motsa tt riktn ing (1111 1980 :14 f1).
Kun skapsläget vad gäller tegelbruk i Ådalen är mycket bristfälligt . Inom undersökningsområdet är endast ett fåta l kända. Med hänsyn till att tegelbruk ofta haft en kort verksamhetstid
som avsatt få spår i fonn av skri ftligt källmaterial, är det dock troligt att flera än de nedan
sam manstä llda (se tabell) funnits inom undersökningsområd et (Hj ördis Ek , muntlig up pgift ).
No rrlands fo rsta glasbruk anlades 1750 på San dö . Bruket had e sin gl anstid runt se ke lskiftet
1900 oc h var i drift till 1929 (lHI 1980:66).
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På grund av An germanälvens dju pa oc h seglingsbara mynningsvik (se avsni tt 2.1) har utskeppningen av varor varit enkel och industrier har därför i möj ligaste mån loka liserats runt
denna (JHI 1980:17). I början av 1900·talet kunde mynningsviken i princip betecknas som ett
sammanhängande industriområde. Många av anläggningarna från denna tid är emellertid i det
närmaste förs vunna idag (Il-il 1980:35).
Inom undersökningsområdet har enligt l HJ 1980, IMIV 199 1, Persson 1985 och Fornminnesregistret följande antal industrier funnits:
Glasbruk : 2
Järn bruk: 3
Tegel bruk : 7

Vauensågar: 9
IAngsågar : 37
Elsågar: 3

Massafabriker/Pappersbruk: 9
IUvrig träind ustri : 2

Ind ustriernas geo grafiska utbrednin g framgår av figur 5.

•
3.4.2 Lämningar associerade med industriell verksamhet
Exempel på kategorier av lämningar efter industriell verksamhet som bör ku nna påträffas under vatte n inom undersökningsområdet:
•
•
•
•
•

Lämningar efter fartyg
Lämningar efter kajer, bryggor och andra fört öjningsanordningar
Lämningar efter strandskoningar
Utfyllnadsmateria l (exempelvis spillvirke från sågverksindustrin)
Kulturlager i anslutning till ovanstående

3.4.3 Det antikvariska kunskapsläget
Inom unde rsökningsområdet finns inga registrerade lämn ingar under vatten som direkt kan
knytas till industri ell verksamhet. I de industrihi storiska inventeringar som gjorts omnämns
dock på ett flerta l ställen kaj rester syn liga ovan vattenytan (se t ex IMIV 1991:58 sam t IHI
1980:127). Äve n i Fornmi nnesregistret omnämns i några fall rester av kajanläggningar.
Inom ramen för detta arbete utfördes en mind re besiktning under vatten utan för Rö sågve rk
(RAÄ 19, Högsj ö sn). Vid detta till fälle observerades omfattande på lningar efter kaje r samt
barlastmaterial blandat med kulturlager bestående av bland annat flinta, tegel, kritpi psfragment. glas och keramik. Omfattande spår efter sågverkets verksamhet fanns över hela området
i form av spillvi rke. så kallad ribb, vilket bland annat använts som utfyllnadsmaterial.
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3.5 Flottnin g
3. 5 .1 His torik
Det är inte känt när Ångermanälven först började utnyttjas för flottning av timmer och sågat
virke. Helt klart är dock att flottningsverksamheten i Ådalen, liksom för övrigt i hela Norrland, har ett mycket nära samband med sågverksindustrins uppkomst och utveckling. Som
tidigare har nämnts lät allmogen redan på 1500-talet uppföra små så gkvarn ar i Angennanälvens bifl öden, och på 1570-1alel fanns också den krono ägda sågen i Lästa (se avsnitt 3.4
ovan). Det är troligt att åtminstone en del av det timmer som sågades vid des sa anläggningar
transporterades medelst flottning. Möjligen kan en viss flottningsverksamhet ha ägt rum även
tidigare, men denna bör i så fall ha varit av mera tillfälligt slag (Petre. u å).
De industriella omdaningarna i Norrland unde r 1700· och 1800-talen ledde till att flottningen
fick ett kraftigt uppsving. 1811 lät därför landshövdingen i Västemorrlands län utfärda ett
särs kilt reglemente för flottnin gen på länets älvar. I detta statuerades bland annat vilka tider på
året flottnin g fick förekomma och att verk samheten inte fick inkräkta på strandägarn as intressen. På stat ligt initiativ utilirdes åren 1818-1825 också omfattande strömrensningsar beten i
Jäm tlands och v ästemorrlands län. Dessa arbeten bestod framilira llt i att rensa flottlederna
från sten och andra hinder, samt att bygga strandskoningar, stenkistor. rännor och spardammar
(Candell & GuvåI99 1:16).
För inlandssågarna var utskeppningen av det sågade virket ett ston problem. Ofta bun tades
virket ihop till fasta "flottar", vilka sedan flottades nedför älven till lastageplatserna i älvmynningen. Denna hanterin g, som är belagd i skrift från åtminstone I670-talet, innebar emellertid
en avsevärd kvalitetsförsämr ing av virket. Eftersom det flottade virket fordrade rengöring oc h
torkning innan det kunde sä ljas var det dess utom en både tidskrävande och dyr metod. I och
med att ångkraften vann inste g i sågverksindus trin vid m itten av 1800·talet blev produktionen
helt oberoende av strömman de vatte n. Detta gjorde det möj ligt att lokalisera sågve rke n till
från transportsyn punkt mer gynnsamma topografiska lägen i älvmy nningen och vid kuste n
(lBl 1980:17).
De ständigt ökande flottni ngsvo lymerna gjorde sorter ingen av timret allt mer komp licerad.
Detta ledde på 1840-talct till att skogsägarna organiserade sig i olika flottningsbolag : ett for
den södra älve n (Fax älven), ett för no rra älven (Fjäll sj öälven) och ett för Åsele-älven. 1872
slogs de tre bolagen samman till ett enda - Ångermanelfvens flottningsförening. Sk iljet, där
sorteringen av det flottade timret ägde rum, var beläget vid Sand slån på de n östra sidan av
ä lven. När verksamheten var som stö rst deltog mer än 700 personer i detta arbete (Candell &
Guvå 199 1:17, Statti n 1991:65). 1982 upphörde flottninge n på Angermanälven på grund av
allt för dålig lönsamhet.
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3.5.2 Lämnin gar associe rade med flottning
Exempel på kategorier av lämningar efter flottn ing som bör kunn a påträffas und er vatten inom
undersökningsområdet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lämn ingar efter fartyg och flottar
Lämningar efter kajer, bryg gor och andra förtöjningsanordninga r
Lämn ingar efter ledare elle r ledarrnar, styrkistor och timmerbomrnar
Lämningar efter skiljen/sorteringsverk samt bunt verk
Lämningar efter strandskoningar
Lämningar efter timmeravlägg
Kulturlager i anslutning till ovanstående
Sjunktimm er

3.5.3 Det antikvariska kunskaps lägel
• l A nämnda arkeologiska utredningen söder om Styresholm fram kom på två
Vid den i avsnitt
platser rader av pålar, vilka har bedömts kunna ha ett samband med flottnin g. Därtill registrerades två större kon centration er av sjunktimmer. Det kan inte uteslutas att också någon eller
några av de sex fartygslämningar som påträffades i samband med utredningen skall sä ttas i
samband med flottnin gsverksamhet inom undersöknin gsområdet (Hårding, Lindholm & Olsson 2000:8ff) . Utifrån rådande kunskapsläge är det emellertid inte möjl igt att närtnare uttala
sig om dessa lämningars status.
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3.6 Försvar och kontroll
3.6. 1 His torik
Av tre säkert påvisade fornborgar i Angennanland ligger två i ans lutning till undersökningsområdet. Dessa har kategoriserats som tillflyktsborgar och ligger inte i ans lutning till älven
men har ett samband med bygderna kring denna (\Vallander 1986:22. 44). Mellan Åbords ön
och Hems ön, strategiskt beläget med uppsikt öv er de bägge inloppen till Ådalen, ligger Snättsundet (år 1666 och 1687 benämnt Snecksunne). Enligt Christer \Vesterdnhl skulle denna
plats utifrån ortnamnet kunna knytas till ledungen, det vill säga ha utgjort landskapets ledungshamn (\Vesterdnhl 1986: 1901).
Inom eller i anslutning till undersökningsområdet finns minst fyra vårdkasplatser. Dessa har
ingått i ett större vårdkassystem. dels efter kusten och dels längs älven (Berglund 1967:46ff,
StackelI 19J2:74ll). Utifrån ortnamn skulle antalet kunna uppgå till 12 (\Vesterdnhl 1987,
karta 20-21 ).Vä;dkasplatsema i området kan ha använts under lång tid och eventuellt kan dessa även knytas till fornborgarna och Snättsundet. Vissa forskare har också diskuterat möjligheten att vårdkasplatser och fornbo rgar kan ha samverkat med spärranläggningar i närbelägna
vattendrag i ett större organiserat försvarssystem (Svanberg 1995: I5, Attennan 1967:47ff).
Fyra medeltida anläggningar som skulle kunna tolkas som försvars- och/eller kontrollanläggningar finns inom undersökn ingsområdet. På älvens östra sida har Stymäs gam la kyrka. san nolikt en så kallad försvarskyrka. legat. Kyrkan revs 1848 och ersattes aven större på samrna
plats . Troligen var denna kyrka Angermanlands äldsta, uppförd i slutet av I IDO-talet (8 1001kvis t 1992:12) oc h sammanbyggd med en kastal (Gru ndberg 1992:92). På älvens väs tra sida
ligger Styresholm (Raä I7, To rsåke rs sn) och Pukeborg (Raä69, Tersåkers sn), bägge är troligen uppförda und er I390-talet (Gru ndbe rg 1997:1011).
De två sistnämnda anläggningarna har varit så kallade näsborgar och är beläg na vid den dåti da mynningsviken. Styresholm har legat på en ö i Angermanälve n och Pukeborg vid älvst ran dcn . T ill följd av landhöjningen ligger numera endast Styresholm vid älve n och stora delar av
an läggningen har eroderat ned i denna (Stattin 1992:391). Söder om Sandslån. i anslutning till
en kungsgård, histor iskt belagd från I SOO-talet men eventuel lt äldre, ligger lämningarna efter
Bj ärtrå fas te/skans (Raä 44, Bj ärtrå sn). Ett pålverk på platse n är dend rokro nologiskt daterat
till 1428, men an lägg ningen har en äldre fas i 1300· talets slutskede (Grun dberg 1997: I03ff).
Inga uppgifter har påträffats om försvarsanläggningar anlagda inom undersökningsområdet
under tidigmodern tid. Ett undantag är dock vårdkasplatserna som användes under de ryska
härjningarna 172 1 (Berglund 1967:37). Den enda större befästningen efter Norrlandskusten
under denna tid va r Fredriksskans i Gävle (Petersens 1927:19). Först 1915 påbörjades anläggandet av Hemsö fästning, i inloppet till Ångermanä lven. I fåstningskomplexet ingick även
anläggningar utanför själva Hemsön med batterier på bland annat V ägn ön och Hamnholmen.
{Danckwardt 1992 :292 ll). T re odaterade skyttevärn (RAÄ 73, Torsåkers sn) finns också
inom undersökningsområdet.
För studien relevanta försvars - och kontrollanläggni ngar redovisas på kartan (fig 6).
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3.6.2 Lämningar associerade med försvar och kontroll
Exempel på kategorier av lämningar efter försvars - och kontrollverksamhet som bör kunna
påträffas under valten inom undersökningsområdet:
•
•
•
•

Lämningar efter bryggor, kajer och andra fårtöjningsanordningar
Lämningar efter fartyg
Lämningar efter spärranordningar
Kulturlager i anslutning till ovanstående

3.6.3 Det antikvariska kunskapsläget
Inom undersökningsområdet finn s inga regi strerade lämningar under vatten som kan knytas
till försvar och/eller kontroll . Ett lösfynd aven värja. daterad till 140~I 500-1al, påträffad i
vattnet utanför Styresholm, kan möjligen knytas till borgen och verksamheten vid denna.

•

Inom ramen för delta arbete utfördes en mindre besiktning under vatten utanför Styresholm.
Ett tiotal krafti gt eroderade pålar och två bordl äggn ingsplankor till ett mindre klinkbyggt fartyg påträffade s vid detta tillfälle. Vidare observerades en korroderad järngryta. djurben och
skärv ig. eventue llt skörbränd, sten utanför borgkullama.
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4. Konklusion
4.1 Diskussion kring det antikvariska kunskaps/äget
Som framgår av den vidstående kanan (fig 7) finn s det ett mycket stort antal registrerade
fornlämn ingar på land inom undersökningsområdet. Motsvarande karta över fornlämningar
under vatten (flg 8) upptar endast en lämning - en fartyg slämning belägen vid Korvhamn på
Hems ön (RAÄ 57, Hcms ö so) . I övrigt utgörs det antikvariska kun skapsläget i princip aven
fartygsl ämning vid Hammar (se avsnitt lA) samt ett antal lämningar påträffade i samband
med en arkeologisk utredning söde r om Styresholm sommaren 2000 (sex fartygslämningar.
ett lösfynd av 170o-1800-taJskeram ik. ett flertal pålar samt två större koncentrationer av
sjunktimmer).
Genom den föreliggande studien har det varit möjligt att peka på ett stort antal verksamheter i
anslutning till Ångermanälven. vilka rimligen bör ha avsatt spår under vatten . Vid de besiktningar som utförts inom ramen för detta arbete har dessutom undantagslöst framkommit läm ningar: fartyg~delar, kulturlager, barlastmaterial samt rester av fasta fisken , kajer med mera.
Detta visar med all önskvärd tydlighet att den rådande fornlämningsbilden är en följd aven
bristfällig inventeringssituation. liksom att ett stort antal lämningar och lämningstyper kan
förväntas under vatten inom undersökningsområdet.

4.2/nventeringsprob/ematik
Vid en inventering under vatten i Ångermanälvens mynningsområde måste man ta hänsyn till
de särskilda förutsättningar som råder i området. Bevari ngsförhållandena under vatten inom
unde rsökni ngso mrådet tar generellt bet raktas som mycket goda. Möjligheterna att påträffa
arkeologiska lämningar begränsas dock av flera olika faktorer. Särskilt problemat isk är den
omfattande sandtranspo rt som kontinu erligt omformar älvbot tnen. Genom sandfö rflytt ningar
kan forn lämni ngar hast igt friläggas - va rigenom de blir exponerade for olika biolog iska och
mekaniska nedbrytningsmekanismer - men också tillfälligt öve rlagras med metertj ocka lager
av sand. Ett exempel på det se nare är det ovan nämnda " Hammarsvrake t", som trots att dess
ungefä rliga läge i älvfåran är känt inte gått att återlokalisera ( Westerdahl 1984 :6).
Ytterligare en effekt av san dvand ringen är att stora ytor av älvens botten periodvis grundas
upp. Detta, liksom den stä llvis mycket rikliga förekom sten av sjunkt imme r på älvens botten ,
begränsar åtkomligheten vid en okulär inventering och försvårar avsökni ng med sidescan sonar och liknande geofysiska instrument (Hårding, Lindholm & Olsson 2000:9). Vid dykeriarbeten i älven har man äve n att ta hänsyn till dåliga siktför hållanden och en periodvis ganska
kraftig strömsättning. Dessa faktorer innebär att helt andra krav stä lls vad gäller dyksäkerhet
och dykorganisat ion än vad som är fallet i lugnare vatten.

4.3 Förs/ag till forlsatt kunskaps uppbyggnad
Det bristfälliga antikvariska kunskapsläget gör det angeläget att någon fonn av inventering av
fornlämningsbeståndet kommer till stånd. De förh ållandevis svåra dykförhållandena i området, med dålig sikt och stark ström, gör det ekonomiskt motiverat att i hög grad utnyttja geofysiska instrument vid en inventering. Problemet med sandvandring gör det nödvändigt att
använda någon typ av bottenpenetrerande sökapparatur. Områdets speciella karaktär kräver
troligen ändå att stora ytor måste besiktigas okulärt.
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Eftersom en heltäckande inventering av det här nämnda slaget givetvis är ytterst resurskrävande, skulle ett alternati v kunna vara att undersök a ett antal särskilt utvalda referenso mråden . Dessa om råden bör då förslagsvi s represent era de olika typer av resursutnyt tjariden som
tidigare urskiljts (se kapitel 3). En detalj erad kun skap om foml ämnin gsförekornsten inom
dessa specifika områden skulle ge kulturmiljövården större möjligh eter att bedöma huruvida
fornlämn ing ar kan komma att beröras vid exploateringa r också på andra platser i älvmynningen .

4.4 Undersöknings områdets representativitet
Från topo grafisk synv inkel är det tvek samt om undersökningsomr åd et kan anses vara representat ivt för älvmynnin gar i allm änhet. Som tidigare har nämnts (se avsnitt 3.4) skiljer sig
Angermanälven mot and ra Norrlandsälvar genom den långa och djupa mynningsviken, vilken
gör den far bar långt uppström s. Detta är en om ständi ghet som hade stor bet ydelse under den
tidiga industria lismen och gav konkurrensfördelar gentemot exempelvis Sunds vallso rnrådet,
då indu striproduktion en i större utsträckning kund e ske i direkt ans lutning till utskeppningsplatserna . En-annan faktor so m särs kiljer Angen n anälven är att de vattenkraftverk som finns
ligger förhållandevis långt upp ströms - från Soll efteå och uppåt (H eldt 1982:20fl) . Detta innebär att natur- och kult urmi ljön i den nedre del en av Angermanä lven är relativt opå verkad i
jämfö relse med andra norrl ändska älvar.
Däremot för eter und ersöknin gsområdet stora likheter med andra älvmynnin gar - i sy nnerhet
de norrländska - vad gäller beby ggelseutveckling och resur sutnyttj ande. Und ant aget gä ller
som nämnts ovan vattenkraft fö r elprodukt ion, men denna verksamhet är som bekant i huvudsak en 1900-talsförete else (Heldt 1982:9). Som torde ha fram gått (se avsnitt 3.2) har Angermanälven tidi gt spelat en viktig roll so m transportled. Därvid har älvmynningen kommit att
utmärka sig so m ett betydelsefullt kommunikationscentrum. Inte heller i detta avseende skiljer
sig Ångermanälven nämn värt från and ra norrländska älvar (jfr \Vesterda hl 1986:180).
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