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Bild 1. Översikt över området för utredningen. Bodsjöån – mellan Bodsjön och Stensjön i cirkelns mitt. 
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INLEDNING 
Länsmuseet Gävleborg har utfört en arkeologisk utredning av forn- och 
kulturlämningar i Bodsjöån samt det mindre biflödet norr därom, Hassela 
socken, Nordanstigs kommun. Bodsjöån är sedan 2010-04-27 klassat som 
naturreservat, (Rapport Länsstyrelsen Gävleborg Dnr 511-8776-05). 
Utredningen föranleddes av att Nordanstigs kommun skall göra en biotopisk 
återställning av vattendraget (Rapport Länsstyrelsen Gävleborg Dnr 521-1248-
12). Detta innebär en återställning av rensade lek- och uppväxtområden för öring 
genom återplacering av block och stenar med larvgående grävmaskin på ca 5 ton 
i och på båda sidorna av bäckfåran. Fältarbetet gjordes av Leif Andersson 2012-
05-30 samt 2012-06-05 och kostnadsansvarig var Länsstyrelsen Gävleborg, 
Kulturmiljöenheten. 

MÅLSÄTTNING OCH METOD 
Målsättningen med uppdraget var att inventera Bodsjöån samt det mindre 
biflödet norr därom och registrera de lämningar som påträffades. Den totala 
sträckningen är 3,5 kilometer lång och inkluderar den i norr liggande bäcken. Ån 
domineras av strömmande vatten och innehåller både brantare forsar och 
flackare strömmar. I mindre utsträckning finns även lugnflytande sektioner. Ån 
har en omkring fem meter bred blockig fåra med inslag av sten, grus och sand. 
Fältarbetet gjordes under två dagar. Områdena besiktades okulärt. De 
kulturlämningar som framkom beskrevs och mättes in med GPS. 

De lämningar som påträffats har registrerats enligt Riksantikvarieämbetets 
praxis till FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister). 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Bodsjöån börjar i väst i anslutning till Bodsjön och rinner i östsydöst riktning till 
Stensjön. Bodsjöåns dalgång präglas av ett rik- och storblockigt 
moränbacklandskap med mängder av egenformer i moränen, såsom kullar och 
ryggar. Smältvattnet från inlandsisens avsmältning har dränerats och spår av 
detta kan ses i form av isälvsrännor. En mindre isälvsavlagring har ackumulerats 
strax öster om utloppet från Bodsjön och en lite större avlagring finns utanför 
reservatet vid inloppet i Stensjön där vattenhastigheten har avtagit och materialet 
avsatts (Bildande av Bodsjöåns reservat. Dnr 511-8776-05. Länsstyrelsen 
Gävleborg. 2010).  

Endast några få fornlämningar är kända i området kring Bodsjöån. Vid 
fastigheten Stensjön finns Raä nr 54, Fyndplats, uppgift om pilspets vilken man 
har hittat i Stensjön. Nordöst om Bodsjön finns ”Bodsjötorpet” utmärkt på 
kartan vilket på Generalsstabskartan är markerad som Fäbod. Norr om Bodsjön 
finns ”Kavelbromyran” där man kan anta att en stig har gått över myren med en 
kavelbro. Korpåsen är en by som anlades av svedjefinnar under 1600-talet.  

Längs med hela Bodsjöån har det tidigare flottats genom s.k. bäckflottning. 
Flottningslämningarna finns efter hela sträckningen, dock är de mest tydliga i 
det strömmande vattnet.  
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Bild 2. Bodsjöån. Påträffade lämningar inom undersökningsområdet och naturreservatet 
markerat. 
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SAMMANFATTNING 
Länsmuseet Gävleborg har utfört en inventering av forn- och kulturlämningar av 
sträckningen Bodsjöån samt den i norr liggande bäcken i Hassela socken, 
Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. Bodsjöån är klassad som naturreservat 
sedan 2010-04-27, Dnr 511-8776-05. 

Inventeringen föranleddes av att Nordanstigs kommun skall göra en biotopisk 
återställning av vattenbiotopen (Rapport Länsstyrelsen Gävleborg Dnr 521-
1248-12). Detta innebär en återställning av rensade lek- och uppväxtområden för 
öring genom återplacering av block och stenar med larvgående grävmaskin på 
ca 5 ton i och på båda sidorna av bäckenfåran.  

Inga forn- och kulturlämningar fanns sedan tidigare registrerade. Bodsjöån har 
tidigare används som flottningsled för s.k. bäckflottning. Lämningar som 
nyregistrerades uppgick till sex stycken och utgörs av flottningslämningar. I 
bäckfåran finns även ett stort antal rester efter enkelkistor. Biflödet norr om 
Bodsjöån är i det närmaste helt opåverkad, ingen flottning har gjorts efter 
sträckningen då den ställvis går under markytan. Under besöket 120620 beslöts 
att undanta en sträcka på ca 200 meter från fiskevårdande åtgärder för att bevara 
den typiska miljön från bäckflottningen. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Lägesangivelse: Kartblad Kölsjön 2:13, Hassela socken. Nordanstigs kommun 
Fältarbetstid: 30/5 och 5/6 2012 
Utredningens yta: 20 ha 
Personal: Leif Andersson 
Inga fynd omhändertogs 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
Tryckta källor  

Törnlund, E. 2006. Flottningslämningar i Västerbottens län - historisk översikt 
och kulturhistoriska värdekriterier. Umeå 2006. 

Otryckta källor  

Rapport Länsstyrelsen Gävleborg Dnr 511-8776-05 
Rapport Länsstyrelsen Gävleborg Dnr 521-1248-12 
Lantmäteriet  
Generalstabskartan Sundsvall J242-79-1. 1901.   
Ekonomiska kartan Älgebo 16G 9e 1957, Stensjön 16G 9f 1956.  
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 BILAGA 1 

Objekttabell 

Obj. nr/ 

RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position 

Osäker 
utbredn. 

1 Dammvall 75 m l (N-S), 2,0 m br ovansida, 4-4,5 m br i basen, 0,5-2,0 m 
h. Kallmurad i 1-8 skikt av bearbetade och rundade stenar. I 
mitten en öppning för dammluckorna, 2,5 m br. Till större delen 
övertorvad. På S delen av bäck finns rester efter 
dammluckorna av trä. 
 

Terräng: Ö sluttande bäckravin, moränmark, 

Skogsmark, blandskog 

Vegetation på lämningen: Smågranar, sly 

Övrig  
kulturhistorisk 
lämning 

nej nej 

2 Område med 
flottningslämningar 
 

Flottningslämning 

dammvall 
 

Flottningslämning 
vattenledare 
 

Flottningslämning 
ränna 

Område med flottningslämningar 40x20 m (Ö-V), bestående 
av 1 dammvall, 1 vattenledare, 1 ränna. 
 

Dammvallen är 30 m l (N-S), 3-6 m br på ovansida, 6-10 m br i 
basen, 0,7-1,3 m h. S delen är en träram byggd och fylld med 
runda och bearbetade stenar. 
 

Vattenledare, 20 m l (Ö-V), 1 m br på ovansida och 3 m br i 
basen, 0,7-1,7 m h.  
 

Ränna, rest av, 25 m l (Ö-V) bestående av 2-4 m, br och 1,0-
1,7m dj nedgrävning med rester av stenfyllda träramar i 
kistteknik i bottenplanet. 
 

Terräng: Ö sluttande bäckravin, moränmark, skogsmark, 
blandskog 

Vegetation på lämningen: Smågranar och sly 

Övrig  
kulturhistorisk 
lämning 

nej nej 

3 Flottningslämning 
övrig 

Skibord, rester efter, endast bottendelen återstår, 3-4,5 m br 
 

Terräng: Ö sluttande bäckravin, moränmark 

Vegetation: Skogsmark, blandskog 

Övrig  
kulturhistorisk 
lämning 

nej nej 

4 Dammvall 

 

 

Dammvall, 30 m l (N-S), 2,0-3,5 m br och 0,5-1,4 m h med i 
mitten en öppning 4 m br  

där rester efter ett skibord finns, 5 m l (Ö-V), 4 m br av 0,2-0,3 
i diam stockar i bäckens riktning. 
 

Terräng: Ö sluttande bäckravin, moränmark, skogsmark, 
blandskog 

Vegetation på lämningen: Smågranar och sly 

Övrig  
kulturhistorisk 
lämning 

nej nej 

5 Flottningslämning 
styrarm 

Vattenledare, 9 m l (NÖ-SV), 2,5-3,0 m br och 0,6-1,3 h av 
bearbetade stenar i kallmur i 3-8 skikt. Vattenledaren avslutas i 
N mot stenhäll. Borrmärken finns i stenarna 2 cm i diam. 
 

Terräng: Ö sluttande bäckravin, blockrik moränmark, 
skogsmark , blandskog 

Vegetation på lämningen: Smågranar och sly 

Övrig  
kulturhistorisk 
lämning 

nej nej 

6 Område med 
flottningslämningar 
 

Flottningslämning 
dammvall 
 

Flottningslämning 
vattendelare 

Område med flottningslämningar 50x30 m (NV-SÖ) bestående 
av 1 dammvall, 1 styrarm.  
 

Dammvall, 20 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br och 1 m h av sand och 
sten. På mitten är en öppning ca 4 m br. Svårt att avgränsa 
pga. bäverdamm. 
 

Vattenledare, 40 m l (NV-SÖ), 3-7 m br och 0,5-1,7 m h, högst 
på mitten. Gjord av sand samt stenar. 
 

Skador: Bäverdamm 

Terräng: Svagt mot Ö sluttande myrmark, omgärdad av 
moränmark i bäckravin, skogsmark, blandskog 

Övrig  
kulturhistorisk 
lämning 

nej nej 
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