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Sammanfattning
Infiir planerad kraftledning mellan Alby{orsen-Sillerforen-Briitesberget inom
Borgsjd, socken, Medelpad samt Ange kommun i Vdsternorrlands liin, har
I;linsstl'relsen i Vdsternorrland begiirt en arkeologisk utredning steg r och en
kulturmilj6konsekvensbeskrivning (KMKB) som planeringsunderlag infiir
kommande tillstindsprdvning. Murberget Llinsmuseet \Idsternorrland
genomf6rde utredningen som omfattade b1'ri- och filtinventering samt en

antikvarisk besiktning/kontroll i fiilt av tidigare registrerade liimningar.
Inom utredningsomrAdet har hittats llmningar efter tre distin]ta kulturmilj6er
frhn skilda epoker: fnd- och boplatsllmningar frin stenflldern, en kolbotten
som tillh6r jiirnbruks epok 16oo-18oo-talet eller beredskapsiren 1939-:945
samt liimningar frin rgoo-talet som tillhdr industrialismens tid'
Stenlldersliimningarna er extremt sirbara ftir ingrepp dh man inte kan veta eller
avgdra deras omfattning och utbreddning i terrlngen utan en arkeoio€isk .-
fiiiunderstikning. Ddrmid iir ingrepp i eller nira dessa tillstflndspliktigt enligt
kulturmiljtilagen (KML). Kolbottnarnas sflrbarhet f6r ingrepp betraktas. som

ringa men deias pedagogiska viirde reduceras om intring sker alltftir ndra' De

sen-tida lemningarna frfln industrialisms tid bestir av flottnings- och-

kraftverksliimningar. Dessa har inte ndrmare uppmdrksammats dl de inte
kommer att piverkas av det planerade arbetsf6retaget.
Arbetsftiretagets piverkan pi kulturmilj6n bed<irns som ringa. Ddremot finns
flera enskildi objikt som iii mycket sirbara fiir ingrepp. Vad glller . - -.-
fornldmningar och f1'ndplatseina b6r ldnsstyrelsen kontaktas i god tid fiire
arbetets ing-flngsiittande i sy{te att tillhandahllla direktiv' Vad giille-r iilriga
kulturhisto"rislia liimningai samt sentida lemningarna bdr man undvika dessa

och/eller uppriitta buffertzoner kring enskilda objelt.



:.:^.

Fiour t. Karta ijuer Albyforsens krofruerk samt fabriksomr&de idag (ouan) och tgzt (nedan)' De

iarta markeringarna pd den iildre kartan iir dels dammanliiggningar..samt

flottningsanliigghingai i1orm ou stranduallar och ledarmar au sten. Fiirgkartan @"iiiidt"ri"t, *artlita-kartan efrer Nordberg tg77:5t9 och omarbetad au forfottaren. Skala

saknas,



Innehillsfiirteckning



Figur z. Trindyxafunnen i Ringdalen ca zoo meter iister om ktafruerket
(iad inu. nr. Eorgsjd 86: t). Ritad ou okdnd upphousperson. Omarbetad
au fi)rfattaren.



Inledning
Inf6r planerad kraftledning mellan Alby{orsen-Sillerforen-Brritesberget inom Borgsj6 socken,
Medelpad samt Ange kommun i Viisternorrlands ldn, har Linsstyrelsen i Vlsternorrland begiirt en
arkeologisk utredning steg r och en kulturmilj6konsekvensbeskrir.ning (KMKB) som
planeringsunderlag infijr kommande tillstAndspr,tivning. Murberget L'dnsmuseet Vdsternorrland
genomfdrde utredningen som omfattade byri- och fiiltinventering samt en antikvarisk
besiktning/kontroll i fdlt av tidigare registrerade liimningar
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Figur 3. }uersiktskarta med utredningsomrddet morkerat med. orange linje. Skala t:tOo ooo.
Underlag skartan @ Inntmiiteriet.

Syfte
En arkeologisk utredning har till s1'fte att klargdra om fast fornldmning beriirs av ett arbetsfiiretag
(z kap. rr 5, SpS rg88:qSb, SFS zo13:6zo). Ddrmed har fdreliggande utredning,genornftirts i sy{te

att lo-kalisera och dokumentera tidigare ej registrerade fasta fornldmningar i kulturmilj6lagens
mening samt 6wiga kulturhistoriskl ldmningar och annat som harbetydclse vid b-edrimn-ing av

omrfld"ets kulturhistoriska karalitiir och kulturviirde infiir liinssty'relsens kommande handldggning
av drendet.

Mfllsflttning
Milsdttning f6r uppdraget har varit att:

. F6r kulturmilj8virden lokalisera, dokumentera och registrera kulturhistoriska liimningar med

och utan fornllmningsstatus i utredningsomridet'
. Lokalisera, dokumentara och registrera kulturhistoriskt intressant bebyggelse och

kulturmilj6er i utredningsomridet.
. \Idrdera kulturviirdet pl di tidisare registrerade och/eller nyregistrerade kulturhistoriska

ldmningarna, byggnader och/eller kulturmilj6er.
. Bed6ma irbetsfiiretagets kulturmilj6piverkan vad giiller eventuella l2imningar, byggnader och

miliiier.



Utredningens genomfiirande
Utredningen har omfattat momenten byriinventering, fiiltinventering samt en antikvarisk
besiltning/kontroll i fiilt av tidigare kiinda liimningar inom utredningsomrfldet.

Byriinventering
F6'ljande materialkategorier har gfltts igenom dels som ett led i fiirberedelserna infiir
fiiltinventeringen och dels fiir att samla material rdrande bed6mning av utredningsomrfldets
karaktdr och kulturmiljd.

. Registrerade kulturhistoriska ldmningar i Riksantikvarie?imbetets (RAA)
fornminnesinformationssystem (FMIS).

. Riksantikvarie?imbetets bebyggelseregister (BBR).

. .tildre beliigg och uppteckningar av ortnamn i databasen vid Institutet {iir sprik och
folkminnen (SOFI).

. Arkeologiska fynd och ffndsamlingar i Statens historiska museums databas (SHM).

. Allmdnna kartor, tryckta historiska kartor samt lantmiiteriakter med kartor i lantmateriets
karftjenst pe internet (LMp.

. Topogiafiskoch antikvarisk litteratur i Kungliga Bibliotekets och Vitterhetsakademiens
biblioteks databaser (LIBRIS respelitive VTTALIS).

. Linsst]'relsen i Vdsternorrlands presentation av vhrdefulla natur- och kulturmilj6er (RIKM\,')'

. LinsstFelsens databas 6ver tips och upplysningar om eventuella kulturliimningar.

. Murberget Liinsmuseet \Iisternorrlands topografiska diarium, kartarkiv, bildarkiv och
bibliotek.

. Registrerade kulturhistoriska liimningar i Skogsstyrelsens databas (KOTTEN).

. Renndringens markanviindning och riksintressen i samebyarnas databas (IRENMARK).

Fdltinventering
F tinventeringen skedde mellan e9 och 3o juni zor7. Den omfattade en systematisk 

.

terrdngrekogn6scering av utredningsomrldet diir bide fornliimningar, <iwigatulturhistoriska
liimningar oih andra lulturhistoriska spir efter verksamheter fran []dre tid eftersiiktes.
AmbitiJnsnivin ftir utredningen har varit att &terfinna kulturhistoriska lhmningar med synlig
begrdnsning ovan jord samt att lokalisera ytor och terriingldgen som_kan a-nlas rylmaliim-ningar
utin synlig begriinsning ovanjord. Fdr atf upptiicka det sistn[mnda har blde spade och jordsond

anvdnts.

Dokumentation
Pfltrhffade liimningar dokumenterades genom inmiitning med GPS med en noggranrthet som

ber[knades til] +16 meter samt genom beskrivning enligt RAli,:s anvisningar. Diirefter
rapporterades de till FMIS. Nigia lhmningar fotograferades med digitalkamera och fotona dr
bifogade i rapporten.

Utredningsomrede
utredningsomride ligger i viistra delen av Ange kommun i Medelpad ca 6,6 km vlst-sydviist om
samhiilleiAnge och omedelbart iister om AlbS se figur 3. Utredningsomride iir rrz,3 hektar stort,
och di det tangerar Ljungan ligger ca 75,3 heltar pi s<idra sidan och resten pi norr-a sidan. Idag
finns det ingen fast bebyggelse inom utredningsomrfldet. Den enda nutida bebyggelse ino-m

omrfldet, mid undantag iv de olika kraftverksanllggningar som ligger i omridets viistra del, iir ett
fritidshus som ligger i utredningsomridets iistra del pi s6dra sidan 6lven. Frin
kraftverksanl?iggir-ingar vid Albforsen i omrndets v. dstra del l<iper flera kraftverksledningar i olika
riktningar vidare genom hela utredningsomridet. 6stra delen korsas av tvi ldnsviigar, en jiirnvdg
samt en ridstig. Inom omr8det finns dessutom n&gra grusvlgar som hcir samman med
kraftverksanliiggningar samt andra anliiggningar i ndrheten av ndrbeldgna och nutida
installationer som ligger utanftir utredningsomrfidet.



Terrdngbeskrivning
Utredningsomrfldet dr ett hdgliint och kuperat utmarksomr6de. Det liSger pi h6jder mellan r7o
och zo5 m.ri.h. och bestir huvudsakligen av moig eller sandig-moig mordn med stiillvis inslag av
stdrre stenblock. Jordarten nlrmast och liingst iilven utgdrs av havssediment bestiende av sand
eller grus. Omr&det iir skogbeklltt med gran och/eller tall dock inom kraftledningsgatorna med
l6vsly. Inslaget av mindre vitmarker dr genomgflende dock inte omfattande.

Tidigare antikvarisk verksamhet
Kraftverksanliiggningarna vid Alby och Ringdalen byggdes innan den moderna fornminneslagen
frfln r94z triidde i krift och diirmed har inga antikvariska itgiirder genomliirts vid dessa baggen.

Omriiet fornminnesinventerades av RAA {iir den ekonomiska kartan f<irstagfingen frr 1966 och

andragingen Ar 1992. Vid f6rstaglngsinventeringen registrerades inget inom utredningsomridet.
Vid an"dr{Sngsinventeringen hittadis och registieradei en fhngstgrop, tre ftirhistoriska boplatser

samt wi frrdplatser dlr man tidigare hittat stenftiremil, se tabell r och figur 4.

ftoi"n"t !to! och Historia, som Eedrevs av dlvarande Skogsvflrdsstyrelsen inom Vdsternorrlands
lln mellan zool-zoo7, har inte berdrt utredningsomridet.
I Liinsst5,relsens databas 6ver tips och upplysningar om eve-ntuella kulturliimningar som inkommit

frfln allmdnheten finns det inget som berdr utredningsomrfldet.
ildns-useets antikvarisk top-ografiskt arkiv finns inga uppgifter eller rapporter-dver n6gra

utredningar eller undersiikningar som d,gt rum i eller omkring utredningsomrldet.

l

Figur 4. Iltredningsomrddet berdr Borgsjd socken i Medelpa!. Enligt FMIS..(r6da markeringar)

iins i'ochk ing itredningsomr&de ti{igar" registrerade kulturhistoriska ldmningar. Endast de
'iei t utirnistoiiska ldmringar som ligier inom utredningsomrAdet redouisas ouan, se duen

tabell t. Skala t:zo ooo.IJnderlagskartan @ InntmArcriet.



RaA nr Lemningstyp Antikvarisk bedaimning
Borssi6 76:1 Boplats Fornlamning

Borssi6 77:1 Boplats Fornlemning

Boresid 86:1 Fyndplats Ovrip kulturhistorisk lSmning

Borgsjii 91:1. Boplats FornlSmning

Borgsjd 91:2 Fyndplats ovrig kulturhistorisk lemning

Borssiii 235:1 FCngstgrop Fornlamning

Tabell t. Tidigare inom utredningsomr&det registrerade latlturhistoriska liimningar enligt FMIS.

Resultat
Kulturmiljiier och kulturhistoriska byggnader
utredningsomridet ligger inte inom nigot riksintresseomrfide f<ir kulturmiljiivflrden dock mitt
emellan tie sldana. Den ena hr Haverii omridet (inv. nr. Y55) som ligger ca 4 kilometer mot vast.

Den bestir av en anmdrkningsvdrd koncentration av boplatser frin stenflldern i strandliigen- De

andra iir Ljungans dalgflng (inv. nr. Y7a) och Boltjdrn (inv. 
-nr. 

Yr5) som biigge ligger ca r.o

tiio-"t"r iitoiOster. Ljunlans dalging uppvisar viilbevarade liimningar efter Norrlands iildsta
jotaU*Gf.na"f.up mea U64an i tiaigia.ttitde. * 5oo f.IG. Boltj?irn innehar en av ldnets blst
-bevarade 

agrara bymiljiier med bebyggelse frln l8oo-talet.
b"t i""s ii'gu 

"ariefuila 
kulturhistoilika byggnader inom utredningsomridet. Det nermaste er

albv kwka im Iisser pfl norra sidan av filvln-ca 6oo meter frin utredningsomrlde. Kyrkan iir en

i"-g-JfUvgsrJ f.anT936+alet som liknar skogkapellet i Skogskl'rkogirden sdder om Stockholm.

Ortnamn och markanvdndning
Genom det iildre namnskicket i ett omride kan man {ilL indikationer pi tidigare- markanviindning

o"n t a.a"t*". och verksamheier som kan ha Hmnat fysiska spir efter sig i landskapet. I likhet med

ffsiska liimningar anses ortnamn vara kulturminnen (fr KML r kap. 4 5). Enllgt tlllSangllgt

kartmaterial finns inga ortnamn inom utredningsomrfidet'

Fiour s. Iltklipp fr&n aumiitningskarta 6uer
n6rosia sockei idn t763' Ouerst intill udnstra
hAriit pd kartin samt intill Ljungans sddra strand
iir tui' iorpstdlten. En tredje ligger p& iiluens-norra
sida. Sp&r efter torpen pd sddra sidan hinades inte
inom itre dning somr&det uid fi)Itbesiktning och

antas ddrmedha uait beldgen strox dster diirom,
mdjligen kring dagens bebgggelse pdfastighet
Ouansjd t7:t.

Historiska kartor och markanvdndning
De tidigaste kartor som beriir utredningsomridet lr en avmhtningskarta-frin.r763 och en

;;i*'"g.krtt" frin 1767 (se figut S o"T.r O). Den ?ildsta.visar tvi torpstiillen vid Ljungans siidra

rtr""J.bT f.".t"ns geometii er iag lan man inte med sikerhet bestiimma torpens ldge i



fdrhillande till utredningsomridets 6stra del. Vid besiktningen i fdlt togs detta i beaktande, dock
utan resultat. Mdjligen kan liiget f6r dessa kopplas till bebyggelsen pi fastigheten Ovansjii l7:r
som ligger strax utanf6r utredningsomrfldet. Torpen finns inte med pi kartan frfln 1767 som visar
ingen bebyggelse inom utredningsomride.
Under rSoo-talets andra hdlft tilltog skogsbruket och dlrmed flottning i ekonomisk betydelse.
Detta medf6rde rensningar och sprdngning av sten i och ldLngst llvflran samt uppf<irandet av bl.a.
stenkistor, stenarmar och ledvdggar av sten (Nordberg r977:357ff). De flesta
flottningsanordningar i och kring utredningsomredet tillkom i samband med krafh.erksbyggen i

Albforsen och fu ngdalsforsen (Nordberg 1977 :5r5ff).
l,ax,-andringen i iilven upph,tirde i och med Albforsens kraftr,'erk tillkomst 1898-1899. Den intill
liggande kloiat- och carbidfabriken etablerades iren dlrp& och kalklardvefabriken 19rz. fungdals
kraftverk byggdes 1905-1907. Pi r93o-talet fciretogs en genomgripande ombyggnation av_bdgge

kraftverken. Liigg mdrke till de omfattande strandsskyddsanordningar ftir flottning som finns med

pi kartorna 6ver respektive kraftverk (se figur r och ro)'
-Enligt 

generalstabskartorna frin rgoz och 1919 fanns de ilgen bebyggelse inom
utrelningsomrlde f,iirutom ovan ndmnda kraftverk samt de inti]liggarrde anllggning-arna.

De ekono-"miska kartorna frin 1967 visar ingen bebyggelse inom utredningsomridet f6rutom de nu

befi ntliga kraftverken och tillhdrande kraftledningar.

':"

Figur 6. utklipp frdn auuittring skarta frdn 1767 iiu-er Ouansj\ nr ' t-z ' Ingen bebyggelse.finns

ridouisad inom utredningsomr&det. Jd.mfor med dagens korta,figur 7' ouan'

Samisk markanvdndning
utredningsomridet ligger idag inom Jijnjevaerie samebys arstidsland som anvdnds under

fd*int".ino,r".bet-d;"ce-b"i), uintern 
'(december-mais) 

och/eller varvinter (mars-april). Dl
samerna under lang tid inom I-jungans dilging kunde man f6rvdnta sig att hitta ldmningar fran

flera tidildrar som"anknyter tili kuTturen. T"roti detta har inga llmningar hittats som med slkerhet

kan tillskrivas samisk markanvdndning under historisk tid.

Kulturhistoriska ldmningar
Innan utredningen var tvl <iwiga kulturhistoriska liimningar och fl'ra fornldrmningar kdnda inom

"i."a"itg."^.i'aet 
bestlende iv wi f}'ndplatser respektive en fingstgrop och tre boplatser (se

Lt.if i oifr ngor 4). Samtliga besiktades i filt f6r atleventuellt fi en f,iirnyad beskrivnin_g och/eller

antikvarisk bJdomning. Fangstgropen kan nu strykas frln FMIS de den uppenbarligen iir en grop

YI
;7 3q



som uppstatt av en vindfilla. Pi samtliga tidigare registrerade boplatser syntes spfrr efter
fcirhistorisk bosdttning i form av skiirvsten, avslag och fdremfll. Den ena fundplatsen ligger inom
grinserna fdr en boplats (Borgsj6 9r:r-z) och vid den andra fndplatsen (Borgsjd 86:r) giordes
inga nya iakttagelser.
Under utredningens ging registrerades ytterligare sju ej tidigare klnda eller registrerade
l[mningar eller iokaler (se tabell z, figur 7 och bilaga t). De bestir av tvfr forn]lmningar, en dwig
kulturhistorisk ldmning och fy'ra sentida liimningar.

Fornldmningar dr skyddade enligt kulturmilj6lagen (KML z kap. 11 9, SFS 1988:950) och ingrepp
i eller kring dem kriiver tillstind av ldnsstyrelsen.

6urig krlturhistoisk ldmning dr sfldan som inte bed6ms utgiira fast fornliimnin^g och lr siledes

inte;kyddad av kulturmiljiilagen. De regleras av 3o $ i skogsvardslagstiftning frin^2o1o som

f<jreskriver att hdnqm ska visis gentemot lemningarna i den utstriickning den pflgflende_

markanvindningen-inte avseviir{ f6rsviras (se nedan och Skogsvhrdslagstiftning zolo)' 
.I 

vissa fall
kan de iindi bed-iimas som siirskilt intressanta och/eller bevarandevdrda och slrskilda villkor {iir
deras slqydd kan formuleras av llnsstJryelsen'

Figur 7. Karta 6uer utredningsomrddets s6dra del med de 4 dolotmenterade lo_kalerna

itrrkirade. Se iiuen tabell z 
-och 

bilaga t. Skala 1:15 ooo. underlagskartan @ I'ontmdteriet '

Sentida ldmning - registreras ej dr inte ett vedertaget antikvarislt begrepp' Det anvlnds hHr ftir
att beteckna lokller oih Hmningar som inte hdr hemma i nigot av de iiwiga vedertagna

antikvariska begreppen ovan. D"e kommer inte att inrapporteias till RAli:s databas FMIS 6ver

kulturhistoriska-llmningar och har inget lagskydd. Nigon sdrskild hiinspr ftireskrivs inte. Dock

kan det vara liimpligt atinotera vad o;h var"de finns salmt diirefter undvika att orsaka skador p&

eller kring dessa.



Rae/tillfelbt nr Lemnin$typ Antikvarisk beddmning

Borgsi6 76:1 Boplats FornlSmning

Borgsi6 77:1 Boplats Fornlemning

Borgsid 86:1 Fyndplats Ovrig kulturhistorisk lemning

Borssi6 91:1 Boplats Fornldmning

Borssj6 91:2 Fyndplats ovriR kulturhistorisk lemning
gorgsi6 235:1 Grop efter vindfella UtgAr

P7 Boplats Fornlamning

P2 Omride med taktgropar Sentida 16mning, registreras ei

P3 Husgrund, historisk tid Sentida ldmning, registreras ej

P4 0vris. Eetonsfundament sentida lamning, registreras ej

P5 Kolningsanleggning ovris kulturhistorisk lamning

P6 Boplats Fornldmning

P7 Ovrig. Betongfundament sentida 16mning, registreras ej

Tabell z. Restltat au den kulturhistoriska inuenteringen i utredningsomrddet 2ot7 $e duenfigur
3 samt bilaga t).

Boplats
plats ddr man under Iiirhistorisk tid vistats och diir ftiremil, ralmnen {iir bearbetning,
byggnadsllmningar, byggmaterial och/eller adall ldmnats kvar pi marken (Blomqvist zooT).

nal"om denna definition dOljer sig en av de mest varierande liimningstlper som firrns-vad giiller
bide fl]der, storlek, funktion och innehill. Begreppet boplats inrymmer aktivitetslokaler sflsom
jaktstationer, fiskeiiigen eller rastplatser sami p[lser dd] rimaterial ftirvarades och/eller redskap

tilverkades. Andra biplatser fungerade som sisongsbetonade baslage-r fiir en 
-elle-r-flera 

hushill
samt som samlingslokaler fi5r hela stammen. Visa platser var heliga eller rituella dar ceremoniella

handlingar genomf6rdes (loeffler zore).
Su-Uigi i";-t toplatser inom utredningsomridet finns utspridda ldngst norra och,stidra sidan av

elven iivid ningialsforsen och Sillerforsen pA sandig och vfil drdnerad mark som tdag-ligger r7o-

175 meter tiver f,avet. (inv. nr. Borgsjii 76:r, 7:r och 9t:t samt Pr och P6). Genom landh6jning
biJv detta omrflde tiilgiingligt fttr boiiittning ca 6ooo f.Kr. Fynd av bide en t-rindyxa.och en bflRxa

visar att platsen bes6kts och anviints vid flera olika tidpunkter, se nedan under rubrlken
iyiipt"it"r.Innan Ringforsdammen togs i drift r9o7 var laxfiske vanligt ftirekommande i delar av

eirr"r,'. D"t at t.oligt att liknande fiirhillanden rfldde under fiirhistorisk tid vilket skulle kunna

fijrklara koncentrationen av boplatsliimningar vid detta terrdngavsnitt.

Husgrund, hlsforisk h:d
e".Jt H11t"i"Sur eller ruiner efter enstaka byggnader frin historisk tid. Nlr de ligg-er i skogsmark

rdr det sig ofti om en koja och/eller stlll som h6'r samman med forna tiders skogsbrut, flottning,
kolning olch/eller tjiirframstiillning. Den ruin som hittades inom utredningsomrflde (inv. nr. P3)

har kaiaktiren av itt vara en fritidsbod som byggdes och anvdndes under andra halvan av 19oo-

talet. D".t sakttur antikvariskt intresse och noterides endast i syfte att undvika eventuell felaltiga
tolkningar i framtiden.

Flottningsldmningar
negrepp"et infattaien miingd olika liimningstyper, bl.a. strandskydd och ledarmar av kallmurad
ste]n simt stenkistor av tinirade stockar med ilenfullning. Flottningens betydelse tilltog i takt med

skogbrukets tillviixt under tSoo-talet. Vattendragen rensades frin hinder och genomstriimningen

f6rb"iittrades bl.a. genom byggande av olika slags flottningsanliiggningar' I och kring.
utredningsomridit nnns tiJ.a nottningsanliiggningar, speciellt i forsarna samt i anslutning till
kraftverksanliiggningarna (se figur I och ro).

Fyndplats
n"n fi.'nclolats ?ir ett benirnnt stiille ddr enstaka eller ett fltal fdremfrl/artefaliter frin fiirhistorisk
tid, medieltid eller iildre historisk tid har hittats av en slump, ofta vid arbete av annat slag, sA som



vid pltijning i tkermark eller vid flottning efter iilvstriinder. Man har tidigare registrerat tvfl
fundplatser inom utredningsomridet. Pfl den ena platsen (Borgsjii 86:r) hittades en trindlxa av
Gustav Burman vid stubbrytning pA fastighet Ovansjd r:76 ca zoo meter <ister om kraftstationen i
Ringdalen. Yxan [r avbildad (figur z) och enligt uppgift liirvaras den pi l?insmuseet. Tyviim gick
det inte att aterfinna den i skrivande stund. Den andra (Borgsj<i 9r:z) iir en b6t- eller stridsyxa, se

figur 8. Trindyxor iir vanligt ftirekommande i mellersta Norrland under tiden ca 4ooo f.Kr.
Bttyxor tillhiir den sydskandinaviska si kallade bit- eller stridsyxkulturen som dateras till tiden
28oo-2goo f.Kr. Ett 8o-tal har hittats i Norrland medan i siidra Sverige finns niirmare 2 4oo
kdnda exemplar. I Norrland hittas yxor av denna t1p ofta slumpmlssigt och saknar diirmed
kontext, till skillnad frln siidra Sverige diir de har hittats i gravar, pi boplatser tillsammas med
keranik och som offergfivor i vatten, vfltmarker eller pi torra land (Malmer zooz). Bltyxan
hittades pA en plats som lingt senare skulle visa sig inneh&lla ldmningar frin en bos[ttnin_g frAn

stenildein (Borgsj6' 9r:r). Trindyxan tiir iiven den uppfattas som en indikation pi att det kan
finnas andra lnnu ej upptiickta boplatsliimningar och/eller anldggningar pl eller i ndrheten av

ffndplatsen.

Figur 8. B&t- eller stridsyxa som hittades
tg18 uid stubbrytning (inu. nr. SHM t8o74).
Fyndplatsen (inu . nr . Borgsj6 9t : 2) hnde
faststdllas vid RAA : s andrag&ng sinuenteing
ryg2. PA platsen hiftades rester efter en
bosdttning (inu. nr. BorgsjiS gt:t) som kan
uara samtidig medyxan eller iildte. Fynd-
och boplatsen ligger innanftr
utredningsomr&dets griinser. Bild @ Statens
Historiska Museum.

Kolningsankiggning
Kolnin'gsanH;g:ningiar ir l?imningar efter framst?illning av kol och de regisheras-v-anligen som

Owig kitturhiGioriii< timning (nlomqvist zooT; Olsson zoo8). I utredningsomrfldet framkom en

kolbotten som utgiir en rest efter en resmila (inv. nr. P5).
De stiirsta konsuirenterna av trikol i Viisternorrland var de olika jiirnbruken dii triikol var en

f6rutsiittning ftir framsthllning och bearbetning avjiirn frin mitten av r6oo-talet till slutet av

l8oo-talet. finder andra vhrlclskriget blev tr?ikol itir en strategiskt vi]tig rflvara och inhemsk
produktion uppmuntrades. Efter 1945 satte importen av billig koks frin utlandet punkt fiir
kolningsepoken i Sverige (Undman 1940; toeffler zooT).

Tdlagrop
Tektlroiar utgitr splr efter uMnning av en vis typ av ffndighet eller rAvara som utnyttjats till

"agoi 
U6rta.d'syR", eg. grus, sand, s1en, m.m. Begreppet avser siviil fiirhistoriska som historiska

tiilfter eller stenbroti. iniamliggande grus- eller sandthktgropar har aldrig varit fiiremAl ftir n&gon

systematisk registrering. Tiiktgroparni som noterades inom utredningsomridet (inv. nr-- Pz) hiir
tioligen sammin med byggande iv kraftverket vid Ringdalforsen di det finns en gammal kiirviig
mellin dessa. Tiiktgroparni saknar kulturhistoriskt intresse men dfl n4_gra-var- f6ngstgropslikande
dokumenterades liiireliomsten i qrfte att undvika eventuell ftirvirring eller felaltiga tolkningar i
framtiden.

6urig - netonglfundament
Olika typer av Letongfundament dokumenterades (inv. nr. P+ ogh P7). De ligger mittemot
varandra pi timse sidor av ?ilven samt i omedelbar ndrhet av en kraftledning och verkar tiimligen
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recenta. Betongfundamenten utgdr m6jligen rester efter en anordning som anvdndes vid dragning
och uppftirande av de befintliga kraftledningarna.

Figur g. Kartan uisar forh&llande mellan land och hau inom utredningsomr&det ca 6ooo f .Kr. d&

hduet uar ryo meter h6gre dn idag. H\gsta hstlinien efter sista istiden w ca 24o meter 6uer
hauet i denna del au Medelpad. utredningsomr&det ligger idag mellan t7o-zo, m.6.h. uilket
innebiir att det genom tanithijning bleu tillgiingligt for mdnniskor mellan ca 64oo-6ooo f.Kr.
Samtliga kiinda boplatsliimningai inom omr&det ligger iilag mellan t7o-t75 m.6.h.-uilket
innebf,r att de kanha tagits i bruk redan ca 6ooo f.Kr. Stengxor inom samma omr&de uisat att
mdnniskor fanrs i trakten ca 4ooo f.Kr . samt under tiden ca zSoo-zgool.Kr. Underlagskartan @
Lantmeteriet.

Utredningsomredets kulturmiljiier och kulturverden
Inom utredningsomrAdet har hittats lfunningar efter tre distinkta kulturmiljiie-r frln skilda epoker'
De fdrsta epoken representeras av den ansamling av fund- och boplatser som linns utmcd filvens

striinder krlng Ringdalsforsen och Sillerforsen (si figur 7 och 9). Genom landh6jning blw platsen

tillglnglig ftir miinniskan ca 64oo-6ooo f.It. Vid den tidpunkten lig Ringdalsforsen och
Siilerfols;n vid elvens utlopp som mynnade ut i en bred och lflngstrdckt havsford som idag
motsvarar hela Ljungans dilging. Det Ir troligt att det var laxens irliga vandring som drog
miinniskor till platsen under fiirhistorisk tid.
Den andra kulturmiljdn representeras av den ensamliggande kolbottnen. Om den hiir till
jiirnbruksepoken frin r6oo-r8oo-talet eller till beredskapsflren 1939-1945 kan inte avgiiras liir
ndrvarande,
Den tredje epoken har limningar som hittats utmed hlven i anslutning till forsarna och som hiir till
industrialisms tid. Det giiller fiiimst llmningar som hiir samman med flottr:ingen och kraftverken.
Dessa har inte beaktatsl denna utredning d6 de inte kommer att pflverkas av det aktuella
arbetsftiretaget.
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Sirbarhetsanalys och kulturmiljtipflverkan
Nlrmast kulturhistoriska byggnad av riksintresse ligger p& betryggande avstind frin
utredningsomrldet och nlrmaste riksintresseomrlde ftir kulturmilj<ivirden ligger 4 respektive ro
kilometer ddrifrin.
Boplatsliimningarna, fmdplatserna och kolbottnen dr varken unika eller siillsynta dl de
fiirekommer i hela Norrland. Dlrmed dr kulturmilj6n inte ndmnviirt hotad av planerade arbeten.
Ddremot finns det skyddsaspelter att ta hans)'n till fiir de enskilda objekten.
Boplatsldmningarna i utredningsomrldet dr fornliimningar och ingrepp i eller niira dessa dr
tillstindspliktigt enligt kulturmilj6lagen (KML). De dr extremt sirbara fiir ingrepp i n2irornridet,
diir fdrddande skador kan uppsti, dlrfdr att man inte kan veta eller avgdra fornldmningarnas
omfattning och utbredning i tendngen innan en arkeologisk ftirundersdkning har genomfiirts.
Fyndplatser dr formellt inte fornliimningar, men dl de ofta [r boplatsindikerande ska de betraktas
som potentiella fornl2imningar. Ddrmed brir inga ingrepp ske inom eller i niirheten av dessa utan
att f<irst tillfrAga ldnsstyrelsen.
Kolbottnar iir inte fornllmningar och ingrepp i dem eller dessas nirhet hr inte tillstindspliktigt
enligt KML. Aven om kolbottnarnas sirbarhet ftir ingrepp betraktas som ringa reduceras deras
pedagogiska vdrde om intring sker alltfiir niira.

Atgerdsfiirslag
Ftireliggande utredning visar att det i utredningsomrfrdet finns boplatser (en med tillhdrande
fi'ndplits) som iir klassade som fornldmningar samt en fondplats och en kolbotten som iir klassade

som tiwiga kulturhistoriska ldmningar.

Ingrepp i eller kring fornliimningar kriiver tillstflnd frin ldnsstyrelsen som beslutar om omfattning
av-ev6ntuella antikvariska itgiirder som anses lrara ntidviindiga ftir att kunna skydda och bevara
objektet i friga.

Orniga kulturhistoriska ldmningar regleras av 3o $ i Skogsvflrdslagstiftning- frin 2olo som
f<ireskriver att hiinsyn ska visas gentemot dem i den utstriickning att den piglende
markanvhndninger inte avsevart fdrwiras (Skogwirdslagen zoro). Vad som avses med
begreppen hcins yn ochfi)rsu&ras specificeras inte i lagtexten vilken {ir karaktlr av en
guirmipa"agrafiom kan tolkas efter behov och behag. Enligt Norstedts Svenska ordbo.k definieras
Eanryn *- ... meduetenhet om uikten au m&ffiIlt upptrddande i syfte att-ej skada eller stdra
omg{uningen... (Norstedts 1999). Synonymen innefattar begreppen omtanft e, aktning, l9spe!<t'
finiiinstighet, skonssmhet och medkdnnande (Strdmberg zooo). Synonl'rn-er pA ordetprsudras
innefattai begrep pen foruiir.ra, komplicera samt aft ldgga hinder i udgenfor (stromberg_ zooo).
Ingrepp i ellei i nlrheten av dvriga liulturhistoriska ldmningar iir inte tillstflndspliktigt enligt
kultuimiljdlagen. Likviil iir det iinskviirt, om inte obligatorislit, att hiinsyn visas Sentemot alla

l?imningai, 6wiga som sentida, diirftir att kulturliimningsbegreppet iir elastiskt. Det som idag
ringaktis kan uig6ra morgondagens 6wiga kulturhistoriska liimningar respektive morgondagens
fornllmningar (Jensen zoo6; Sindstr6m zoog). Ddrmed tiir 6wiga kulturhistoriska ldmningar
skyddas frhn intring. En buffertzon pi 5o-roo meter kring dem rekommenderas.

Mot bakgrund av utredningsomridets karakt:ir beddms kraftledningens piverkan pe kulturmilj6n
som ringi. Diiremot finns flera enskilda objelt som iir mycket sflrbara ftir ingrepp' Vad ghller
fornldmningar b6r liinssty'relsen kontaktas i god tid f6re arbetets igingsdttande i syfte att
tillhandahfllla direlitiv. Samma sak giiller f6r den ena av $'ndplatserna (Borgsj6 86:r).

Vad giiller de dwiga kulturhistoriska ldmningarna och sentida liimningarna b6r man undvika
dessa genom att anpassa kraftledningens och tillfartsvlgarnas utformning i terriingen samt genom

att upprltta bufferzoner kring enskilda objekt.
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Tillfdlliga id nr: Pr Boplats/Fornliimning
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P3 Husgrund, historisk tid/Sentida- lii.mning, registreras ej 

.

P4 Owrg. Betongfu ndament/Sentida liimning, registreras ej
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Figur to. Ringdalsforsens kraftuerk idag (ouan) och tgzt (nedan). Suarta markeringar dr dek
dammanliiggningar samt flottningsanliig gningar i form au strandskydd och ledarmar.
Fdrgkartai @ ktntmiiteiet , suart-uita kartan erter Nordberg tg77: 516 och omarbetat au

forfat t ar en. Skala saknas.
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Bilaga r. Beskrivningar
Obj.. nr/
RAA nr Lamningstyp Beskrlvning

Antlkvarisk
bedtimning

Rae 76:1

Socken
Borgsjd

Kartblad
17F 6h

Fastighet:
Ovansjii
30:6

m.ii.h.
170

Boplats Ti egg

Vid besiktningstillfdllet syntes enstaka skarvsten samt
avslag av kvarts och halleflinta i stigen (O-V) som korsar
boplalsen samt i de traktorsper ddr markvegetationen ar
avskalad.

Skador: N halvan av boplatsen nyligen skadad genom
awerkning med skogstraktor som stallvis avskalat
markvegetationen och ddrmed exponerat det
underliggande sandig moren samt boplatsmaterial.

Antikvarisk besiktning :

20'17-06-30 David Loeffler

Fornlemning

N 6930123
E 527022

Rae 77:1

Socken
Borgsjti

Kartblad
'17F 6h

Fastighet:
Ovansjd
25tB

m.6.h.
170

Boplats Ti agg

Vid besiktningstilfellet syntes.enstaka skarvsten samt
avslag av helleflinta i stigen (GV) som korsar boplatsen
samt i erosionsskadad rasbrant ldngst boplatsen S sida. I

boplatsen NO del der markvegetationen ar nyligen
avskalad hittades en skrapa av helleflinta.

Antikvarisk besiktning :

2017-06-30 David Loeffler

Fomlemning

N 6930119
E 5272',t8

Rae 86:'l

Socken
Borgsjit

Kartblad
17F 6h

Fastighet:
Ovansjti
30:6

m.6.h.
't80

Fyndplats Tillagg

Fyndplats f6r trindyxa. Vid besiktningstilfellet gjordes
inga nya iakttagelser.

Antikvarisk besiKning:
2017-06-30 David Loeffler

0vrig
ku ltu rhistorisk
lemning

N 6930188
E 526617

Raa 91:1

Socken
Borgsjd

Kartblad
17F 6h

Fastighet:
Ovansj0
30:6

m.6.h.
170

Boplats Tillagg

Vid besiktningstillfellet syntes enstaka skervsten i stigen
(0-V) som korsar boplatsen samt i de traktorsper ddr
ma rkvegetationen ar avskalad.

Skador: N halvan av boplatsen nyligen skadad genom
awerkning med skogstraktor som stallvis avskalat
markvegetalionen och dermed exponerat det
underliggande sandig moran samt boplatsmaterial.

Antikvarisk besiKning:
2017-0&30 David Loefner

Fornlemning

N 6930137
E 526911
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Obj... nr,
RAA nr Lamningstyp Beskrivning

Antikvarisk
beddmning

Raa 91 :2

Socken
Borgsjii

Kartblad
'I 7F 6h

Fastighet:
Ovansjii
30:6

m.d.h.
170

Fyndplats Ti agg

Fyndplats fiir batyxa. Vid besiKningstilfellet gjordes inga
nya iakttagelser.

Antikvarisk besiKning:
2017-0&30 David Loeffler

Ovrig
kulturhistorisk
ldmning

N 6930153
E 526852

Rae 235:'1

Socken
Borgsjti

Kartblad
17F 69

Fastighet:
Ovansjd
2:'104

m.6.h.
195

Utgar Ny antikvarisk b€daimning

Vid inventeringen 1993 registrerades en fengstgrop pe

angiven plats. Vid besiktningstillfellet 2017 besoktes
platsen ryra genger under tva dagar, dock utan resullat'
Det finns ingen fangstgrop inom eller i narheten av
angiven plats. Deremot finns det nagra gropar efter
rotvdlten som till form, storlek och riktning kan vara det
som upptuttades som an fangstgrop 1993. Uppgiften bitr
utge ur FMIS.

Antikvarisk besiKning:
2017 -06-29130 David Loeffer

Utgar

N 6929532
E 525240

P1

Socken
Borgsjii

Kartblad
'1 7F 6h

Fastighet:
Ovansjd
1i27 och

m.6.h.
170

Boplats Boplats, ca 12x4 m (0-V). I de iippna ytor som skapats
genom markberedning hittades enstaka skarvsten, 1

avslag av kvarts, 1 avslag av helleflinta och 1

stotkantskd ma av kvarts.

Tenang: Plan sandig moren intillavsats mot brant N
sluttning. Skogsma;k (awerkat, mest sly).

Skador Skadat genom awerkning och markberednin9.

Inventering:
201746-29 David Loeffler

Fomlemning

N 6929874
E s27434

P2

Socken
Borgsjii

Kartblad
't7F 69

Fastighet:
Ovansjb
2:104

m.6.h.
190-195

Tektgropar Omrede med taKgropar, recenla, inom en yta pa ca
80x80 (N-S) finns en mengd tdktgropar, nagra
fangstgropslikande. Fran detta omrade gar en gammal
bruksviig (NNO-SSV) mot Ljungan och dammen vid
Ringsdalsforsen. Uppenbariigsn hdrtektgropama
samman med byggande av dammen.

Tendng: Kuperad moranmark i N sluttning. Skogsmark
(blandskog, delvis awerkad).

lnventering:
2017-06-30 David Loeffler

Sentida ldmning

Registreras ej

N 6929907
E 526'124



Obj... nr/
RAA nr Lemningstyp Beskrivning

Antikvarisk
bedtimning

Socken
Borgsjd

Kartblad
17F 69

Fastighet:
Ovansjd
1:395

m.ii.h.
'185

Husgrund, historisk
tid

Ko.iruin, recent, bestaende av segade bredor, pldttak och
masonit.

Tendng: Mindre plan tenass i N sluttning. Blockig
morenmark. Skogsmark (blandskog).

Inventering:
2017-06-30 David Loeffler

Sentida lamning

Registreras ej

N 6930023
E 526362

P4

Socken
Borgsjii

Kartblad
17F 6h

Fastighet:
Ovansjo
2..18

m.6.h.
175

6vrig Betongtundament, recent, 6x2,5 m (NV-SO) och 1,5-1,7
m h, av betong med plan ovansida. Hiir troligen samman
med byggande av Ringsdalsfors dammen.

Terrang: Planytan i N sluttning. Morenmark. Skogsmark
(blandskog, mest gran).

Inveniering:
2017-06-30 David Loeffler

Sentida lamning

Registreras ej

N 6930078
E 526547

H5

Socken
Borgsjtt

Kartblad
17F 6h

Fastighet:
Ovansjii
't'.274

m.d.h.
180

Kolningsanl699ning

Kolbotten

Resmila

Rund

Kolboften efrer resmila. rund. 7 m diam och 0,3-0,5 m h
med ojamn yta. Kring kanten dr 5 gropar, oregelbunden,
nagra rennlikande, 14 m l, 1-2 m br och 0,34,7 m dj.

Terrang: Kuperat N sluttning. Morenmark. Skogsmark
(awerkad, mest sly).

Skador Skadad genom awerkning och makberedning.

Vegetation: Bevaxt med en myckenhet av bjorksly och
smi granar.

Invenlering:
2017-06-30 David Loeffler

Ovrig
kulturhistorisk
lamning

N 6929961
E 526741

P6

Socken
Borgsjit

Kartblad
'1 7F 6h

Fastighet:
Ovansjti
30:6

m.0.h.
170

Boplats Boplats, ca 13x4 m (O-V). I de aippna ytor/spar, som
skapats genom att skogstraktor kort over omradet,
hittades enstaka skarvsten och 2 avslag av halbflinta.

Tenang: Plan sandig moren intill avsats mot brant S
sluttning. Skogsmark (nyligen awerkat).

Skador: Skadat genom awerkning/traktor koming.

Inventering:
2017-06-30 David Loeffler

Fomlemning

N 693014'1
E 527137



ObJ... nr/
RAA nr Lamningstyp Beskrivning

AntikvariBk
bedOmnino

P7

Socken
Borgsjd

Kartblad
17F 6h

Fastighet:
Ovansjo
30:6

m.6.h.
't70

0vrig Ett ansamling betongtundament, recenta, inom en yta av
ca 60x15 m (O-V), er 5 tundament eller grunder av
betong, 20 plintar av betong och 5 avsegade trdstolpar.
Fundamenten av betong dr rektangulara, 46 m l, 2-3 m
br och 0,3{,5 m h. Plintama av betong ar av olika
storlek,
3 er reKanguEr, 5-7 m l, 1,5-2 m br och 0,54,7 m h,
6 ar kvadratiska, 0,3x0,3 m st och 0,3-0,5 m h,
3 6r kvadratiska, 0,6x0,6 m st och 0,3-0,5 m h,
7 ar kvadratiska, 1xl m st och 0,&0,5 m h och
1 ar rektanguldr, I m 1,0,3 m broch 0,4 m h.
Hor troligen samman med byggande av dammen vid
Ringsdalsforsen.

Tenang: Plan moranmark intill avsats mot brant S
sluttning. Skogsmark (blandskog).

Inventering:
2017-06-30 David Loeffler

Sentida lamning

Registreras ej

N 6930183
E 526724

22



Bilaga z. Fotofiirteckning
bitd
nr

motlv riktning
mot

fotogrd datum

001

Oversikt av utredningsomredets sydvastra
del pa siidra sidan av alven. Taget frAn norra
sidan alven vid boplats Borgsjd 76:1 och tittar
mot sydvest langst kraftledningsgatan som
kommer fren Albvforsen.

SV David Lo€ffler 2017-06-30

oo2 Ov€rsikt av boplats Borgsjd 76:1 som nyligen
skadats av skoosmaskin.

David Loeffler 2017-06-30

003

Den nwpptackta boplats inv. nr. P6 som
nyligen skadats av skogsmaskin. Vid och
framfdr spaden syns skdrvsten och avslag. I

bakgrunden syns utredningsomradeb
sydostra del pd siidra sidan av dlven ddr
boolats inv. nr. P1 lioqer.

SO David Loeffler 2017-06-30

Bitd 002

23
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