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En skogsarbetarkojas bekännelse
- om arkeologisk metod vid undersökning av yngre kulturlämningar

Enligt kulturminneslagen från 1988 har
alla fornlämningar ett starkt lagskydd.
Det är inte tillåtet att utan tillstånd rub-
ba, täcka över eller på annat sätt ändra el-
ler skada en fornlämning. Främst är det
förhistoriska och medeltida lämningar
som kommer i åtnjutande av detta lag-
skydd, men även en del spår från histo-
risk tid. Någon tidsgräns för hur gammal
en lämning måste vara för att skyddas
finns inte; en utarbetad praxis - för vil-
ken Riksantikvarieämbetet har det hu-
vudsakliga ansvaret - leder länsstyrelser-
na i deras arbete med fornlämningsfrå-
gor.

sam arkeologisk dokumentation av läm-
ningen. En kulturlämning som inte anses
skyddad av kulturminneslagen kan däre-
mot förstöras utan krav på dokumenta-
tion och utan risk för påföljd (inga egent-
liga sanktioner är knutna till skogsvårds-
lagens hänsynsparagraf).

Detta förhållande väcker flera frågor.
Speglar skillnaden i lagskydd också en
skillnad i värdering av kulturminnena?
Är spåren efter vissa grupper av männis-
kor mindre värda? Och beror det i så fall
på var i landet man bor och vilken näring
man ägnat sig åt? Eller är bedömningen
helt enkelt gjord utifrån vetenskapliga
grunder, d.v.s. att det aktuella kunskaps-
läget motiverar en arkeologisk undersök-
ning av fornlämningar men inte av övriga
kulturminnen? Jag ställer mig mycket
tveksam till det, och mina tvivel delas av
andra forskare:

"Vi vet nästan ingenting om t.ex. lands-
bygdens egendomslösa under 1600-1800-
talen, men länsstyrelserna tar sällan strid
för dessas efterlämnade miljöer. Det är tvek-
samt om en länsstyrelse skulle våga släppa

Skogsbrukets efterlämnade kultur-
spår; tjärframställningsplatser, kolbott-
nar, torpgrunder, cykelstigar, bleckor, res-
ter efter skogsarbetarkojor m.fl. skyddas
bara i undantagsfall av kulturminnesla-
gen. De får istället nöja sig med det svaga
- i praktiken obefintliga - skydd som en
hänsynsparagraf i skogsvårdslagen ger.
När en fornlämning måste tas bort, t.ex.
inför en markexploatering, sker en nog-
grann och för exploatören ibland kost-
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Skriftliga och muntliga källor
I storskogen vid Gravmark, strax norr om
Lycksele i Västerbottens län, hade jag
funnit en lämning jag uppfattade som
resterna efter en gammal skogsarbetarko-
ja. Kojorna byggdes för att under vintern
husera de huggarlag som utförde den ar-
betsinsats som kom att bli grunden för
Sveriges välstånd. Från mitten av 1800-
talet drog storskogsbruket igång på allvar
och snart sagt varje manlig norrlänning
arbetade under vinterhalvåret med att av-
verka skog, ofta långt hemifrån, och fick
därför tillbringa månader i sträck i de
enklaste timmerkojor.

ett järnåldersgrayfalt till bortschaktning
utan undersökning, men en 150 år gam-
mal ruin av en undantagsstuga skulle inte
medföra samma ångest — och ändå vet vi så
mycket mer om järnålderns gravskick i för-
hållande till undantagsfolkens levnadsvill-
kor på farfars farfars tid. ” (Mogren 1995.)

Jag beslöt mig för att inom ramen för
mina arkeologistudier försöka ta reda på
om de kunskapsluckor Mats Mogren pra-
tar om också gäller det tidiga skogsbruket
och om arkeologisk metod skulle kunna
tillföra ny kunskap till det vi redan, ge-
nom främst skriftliga och muntliga käl-
lor, känner till om skogens kulturarv.

Interiör av timmerkoja (Ångermanland). "Efter fotografi af Per Forsberg." Ur boken: Från Svenska
barrskogar (Lundström 1897). Notera eldpallen med grytor och kaffepannor samt många kojors enda

ljusinsläpp: räppeln i taket. Västerbottens museums bildarkiv.
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I senare hälften av 1800-talet, stämplades å
kronoparken efter Lyxbäcken och mot Ume
älv en million träd [...]. En stordrivare —
Björn hette han - kom med flera hästar och
myckenhet sörlänningar med 'bogslädar'

och andra okända grejor, som slog ortsborna
med den största förvåning. Men vad det
blev av denne Björn vet jag inte, hans stjär-
na försvann emellertid snart från million-
stämplingens firmamente!” (I skogslandet
1959)

När det gäller muntliga uppgifter satte
en av mina mer minnesgoda och kunniga
informanter pekfingret på kartan och be-
rättade att han legat med sitt manskap
och hästar i den av mig undersökta kojan
så sent som på 1950-talet, vilket de
arkeologiska undersökningarna senare
skulle visa vara en omöjlighet (så tillvida
man inte delade husrum med högvuxna
tallar . . .). Denna episod aktualiserar frå-
gan om de muntliga och skriftliga källor-
nas tillförlitlighet. Som exempel på de
förras brister kan nämnas en uppteckning
från nedre Dalarna som utfördes av Ort-
namnsarkivet i Uppsala på 1930-talet.
Idag kan konstateras att den innehåller en
hel del felaktigheter, vilket en informant i
trakten skyller på den ortsbo som på
1930-talet hjälpte till med uppteck-
ningen: 'Han kunde inte gå femti meter
bak lagårn utan att inte hitta hem” (We-
linder 1992).

Innan den arkeologiska undersökning-
en av skogsarbetarkojan i Gravmark ge-
nomfördes bedrev jag omfattande stu-
dier av såväl muntliga som skriftliga käl-
lor för att fa fram uppgifter om kojan och
de närmare omständigheterna kring dess
tillkomst.

Ingen av mina informanter, äldre
skogsarbetare från trakten, visade sig kän-
na till kojans ursprung. Det tydde på att
det som jag dittills ansett vara lämninga-
rna efter en skogsarbetarkoja i själva ver-
ket var något helt annat, eller, troligare,
att kojan var äldre än mannaminne. Ko-
jan finns inte utsatt på några kartor, vil-
ket förekom att kojorna var. Det kan bero
på att den förmodligen byggts, använts
och förfallit under loppet av några få år.
Landsarkivet i Härnösand, vilka förvarar
AssiDomäns (dåvarande Kungliga Do-
mänstyrelsen) revirarkiv för Lycksele,
uppger att någon karta över kronoparken
Metseken eller inkomna handlingar inte
finns för den tiden jag bedömde som in-
tressant.

En skriftlig källa utgör dock det brev
som förre skogsarbetaren Anders Rudolf
Andersson i Norrbyberg skrev till redak-
tionen for boken Iskogslandet, 1959. Up-
penbarligen har Andersson arbetat i sko-
gen med avverkningar i området under
just den tid kojan i Gravmark senare vi-
sade sig vara uppförd. Norrbyberg ligger
cirka sex kilometer från den undersökta
kojan; Lyxbäcken rinner förbi cirka fyra
kilometer från kojan. Anders Ri^dolf An-
dersson berättar:

"Vi högg nämligen timmer hela den vin-
tern, brodern 10 och jag 12-årig, och far
körde. Detta var vintern 1896-1897. [...]

Att skriftliga källor som exempelvis
brandförsäkringshandlingar och bygg-
nadsritningar inte heller alltid är med

överensstämmande harsanningen
täckts vid många arkeologiska undersök-

upp-

ningår.
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Markkemiska analyser
Flera olika arkeologiska metoder använ-
des vid undersökningen av skogsarbetar-
kojan i Gravmark: fosfatkartering, glödför-
lustundersökning, mätning av magnetisk
susceptibilitet, grävmetod och dendrokro-
nologi. Detta i hopp om att de olika me-
todernas resultat tillsammans med
den skriftliga och muntliga informatio-
nen skulle komma att ge en god bild av
kojans historia. De markkemiska under-
sökningarna utfördes av Miljöarkeolo-
giska laboratoriet vid Umeå universitet.

Större ansamlingar av organiskt mate-
rial (avfallshögar, gödselstackar m.m.)
kan spåras med en fosfatkartering. Allt or-
ganiskt material innehåller nämligen
grundämnet fosfor, vilket binds hårt i
marken som fosfat. Flera tusen år efter en
aktivitet som lämnat organiskt material i
större omfattning efter sig kan man ge-
nom att mäta mängden fosfat i marken
lokalisera och avgränsa mänsklig aktivi-
tet, t.ex. en förhistorisk boplats, i områ-
det.

den, och indikerar därmed möjliga av-
fallsgropar. Alldeles utanför kojans väg-
gar drog man sig naturligtvis för att
slänga avfall eller ” spika upp en stång
mellan två träd” . — Vid kojan märks för-
höjda värden i eldpallen, där mycket av
matresterna säkert hamnade, och strax
utanför ingången. Däremot syns märk-
ligt nog ingen förhöjning av fosfatvärden
i anslutning till kojans stalldel. Förmodli-
gen missade vi gödselstacken vid vår un-
dersökning.

Tar man jordprover på nivåer där orga-
niskt material bara förekommer naturligt
i små mängder kan man spåra vissa
mänskliga aktiviteter, t.ex. plö jning, vilka
rört ner organiskt material i blekjords-
skiktet. Vid glödförlustundersökningen
förbränns jordproverna i ugn och man
mäter skillnaden i vikt före och efter det
att det organiska materialet bränts bort.
Denna metod är förmodligen mest läm-
pad att finna fossila åkerytor.

Två antydningar till förhöjda värden
kunde noteras i anslutning till kojan; vid
ingången till stalldelen och strax innanför
ingången till bostadsdelen. Såväl hästar

På flera ställen en bit utanför kojan i
Gravmark uppmättes förhöjda fosfatvär-

X V% m335,5 - .omrörd jord

Profil påfylld A2
'påfylld B

T*-ur-A 1
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Y
515,5

Planskiss över ruta 5 (ingång, stall). III. förf.
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Utgrävningen
Att utföra en arkeologisk undersökning
utan att sätta grävsleven i marken låter sig
inte göras, även om de markkemiska ana-
lyserna som beskrivits ovan under de se-
naste åren kommit att bli till stor hjälp i
det arkeologiska pussel som varje under-
sökning är. I skogsarbetarkojan valde jag
att gräva provschakt vid ingången till bo-
stadsdelen, i eldpallen, vid britsarna och i

” båda ändar” av stalldelen. Min förhopp-
ning var att kunna tydliggöra kojans kon-
struktion samt eventuellt göra daterbara
fynd.

Sparsamt med fynd dök emellertid
upp i schakten (förutom ben från matres-

som män verkar ha trampat ner en del or-
ganiskt material som hö och granris i
marken. Förhöjda värden borde dock ha
uppmätts på fler ställen i stalldelen.

Vissa mänskliga aktiviteter förändrar
markens magnetiska egenskaper så påtag-
ligt att de ger lokala avvikelser i jordens
magnetfält. Genom att mäta jordens
magnetiska susceptibilitet, d.v.s. hur mag-
netiserbar jorden är, kan man spåra akti-
viteter som åkerbruk (fler bakterier i jor-
den ändrar magnetfältet) och, framför
allt, upphettning (härdar, kokgropar och
nedbrunna hus). Som förväntat var det
bara eldpallen som gav utslag under mät-
ningarna vid kojan i Gravmark.

%
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Några av de fynd som gjordes vid den arkeologiska undersökningen av skogsarbetarkojan. Överst syns
en handsmidad spik, därunder en hästskosöm, en knapp samt en kedja som hittades i stalldelen. Foto:

Tom Sandstedt, Länsmuseet, Gävleborg.
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Dendroprov från stubbe på det angränsande kalhygget. Notera skadan (körskada?) år 1894/1895

och de tydliga pekaråren 1901/1902 (bred och mörkljus) samt 1928 (smal och ljus).
Foto: Tom Sandstedt, Länsmuseet, Gävleborg.

ter i eldpallen); några handsmidda spikar
i olika storlekar, en kedja med fem länkar,
en hästskosöm, en keramikskärva samt
en liten knapp. Den relativa fyndtomhe-
ten tyder på att det enkla livet i kojan tar-
vade få föremål, åtminstone sådana som
frivilligt eller ofrivilligt lämnades kvar när
kojan övergavs.

Däremot kunde många konstruktions-
detaljer konfirmeras. I de skriftliga käl-
lorna hade jag funnit många beskrivning-
ar av ” typiska skogsarbetarkojor” i Norr-
lands inland vid sekelskiftet, alla olika
konstruerade. Därför är det så viktigt att
vid den enda säkra källan - de faktiska
resterna av kojan - få svaret på hur just
den här skogsarbetarkojan sett ut.

Britsarna var belägna efter den ena
kortväggen; en urhuggning i den norra

långväggen ger britsarnas längd (ca 1,70
cm) och höjd över marken (ca 60 cm).
Med hjälp av skriftliga källor kan man
räkna ut hur många män som samtidigt
kamperat i kojan. "Då man byggde kojan
för ett känt antal man sägs att man tog till
60 cm, eller en gammal aln', för var
man.” (Johansson 1994.) Sex eller sju
man lär ha fått plats i kojan i Gravmark.

” Utrymmet i kojan var ej större än man
kunde sitta vid britsens fotända och nå eld-
pallen och på den koka sitt kajfe samt steka
fläsk och grädda kolbullar, vilket var hu-
vudrätterna på matsedeln. ” Alfred Sund-
berg, Fredrika sn 1901 (EU 40 572).

Eldpallen i Gravmarkskojan låg mitt
utefter skiljeväggen mellan bostadsdel
och stalldel. Den bestod av en knuttimm-
rad fyrkant fylld av jord och sten.
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"Kojan uppfördes alltså av rundtimmer
med plats för arbetarna i ena ändan och
hästarna i den andra. I Åsele fanns det tim-
mervägg mellan de båda avdelningarna,
men i Dorotea inte alltid. Där var stalluk-
ten ganska besvärande.” Sten Vestman,
Åsele sn 1896 (EU 40 701).

" För att körarna inifrån kojan skulle
kunna se efter hur hästarna hade det i stal-
let, fanns en glugg i väggen mellan kojan
och stallet. ” Johan Ludvig Forsberg, Vil-
helmina sn 1904 (EU 40 421).

Olika lösningar på problemet att fa en
någorlunda dräglig boendemiljö för sig
själv och för hästarna. Influenser kom
från olika håll - arbetskraften var rörlig-
och egensinniga huggare var säkert alltid
beredda att bidra med egna konstruk-
tionsidéer.

Flata stenar

0,5 m

Stensatt förrådsgrop i plan. III. förf.

brand ägde rum år 1850. Dessförinnan
har det brunnit 1829, 1652 och 1588
(Niklasson, rapport 1995). Från stockar
på några väl skyddade platser i kojan så-
gades prover ut för analys. Träden visade
sig ha dött år 1850, 1841, 1828/1829
samt år 1824. Spridningen över tiden och
den mycket långsamma tillväxten mot
slutet av deras levnad gör det troligt att
kojan byggts av torrakor. Fördelarna med
att använda döda träd som byggmaterial
var många. Virket var färdigtorkat, ofta
av mycket hög kvalitet, nära till hands,
lättarbetat, lättransporterat och ofta kåd-
impregnerat. Därför fanns det ju ingen
anledning att använda färskt virke, vilket
man dessutom fick betalt för att hugga
ner och transportera bort. Det rådde hel-
ler ingen brist på torrakor i de norrländ-
ska skogarna vid sekelskiftet; de var så
många att de gav skogarna en "grå an-
strykning” . På de senaste hundra åren har
volymen stående torrträd minskat med
mer än 90 procent (Linder & Östlund
1992).

Dendrokronologisk analys
Den metod som skulle visa sig ge de mest
spännande resultaten var den dendro-
kronologiska undersökningen. Provtag-
ning och analys utfördes av Mats Niklas-
son som vid tillfället arbetade som dokto-
rand vid SLU i Umeå. I förra numret av
Skogshistorisk Tidskrift (1999) beskriver
Mats utförligt den dendrokronologiska
metoden korsdatering, varför jag inte skall
upprepa det här. Metoden bygger på att
vissa klimatologiskt extrema år ger av-
tryck i trädens årsringsmönster. Utifrån
dessa s.k. pekar-år kan man sedan under

omständigheter dateragynnsamma
brandskador m.m.

En brandhistorik för området runt ko-
jan upprättades med hjälp av äldre stub-
bar. Den visade att områdets senaste stora
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"Skogskojorna vore primitiva, utan föns-
ter, golv eller innertak. De uppfördes av
obilat timmer, oftast av torrtall. Första var-
vet grävdes ner i jorden och samtliga spring-
or tätades med rikligt pålagd mossa. ” Johan
Samuelsson, Stensele sn 1902 (EU 40
636).

Att använda mossa som tätningsmedel
mellan stockvarven har förekommit långt
tillbaka; därav folkliga benämningar som
” väggmossa” och ” husmossa” . Även skog-
sarbetarkojan i Gravmark var tätad med
mossa, vilken fortfarande fanns kvar på
skyddade ställen. Det visade sig vara vit-
mossa av en art som även trivs en bit in i
skogen. Man behövde således inte gå sär-
skilt långt för att hitta isoleringsmaterial.

påkört, t.ex. av en timmerdoning. Ska-
dan daterades till år 1894/1895. Trädet
överlevde påkörningen och kunde åren
efteråt växa i ensamt majestät, vilket syns
på de breda årsringarna åren därpå. Det
tyder på att skadan verkligen är en kör-
skada och att området avverkades under
dessa år. Trädet strök slutligen med i den
senaste avverkningen på 1980-talet.

Den dendrokronologiska analysen
styrker alltså de muntliga och skriftliga
källorna i uppgifterna att stora avverk-
ningar i området försiggick i mitten av
1890-talet. Slutsatsen blir att kojan bygg-
des av träd som dött i den senaste bran-
den i området, år 1850 - eller tidigare.
Kojan uppfördes till avverkningarna i
mitten av 1890-talet, möjligen 1894.
Den har använts några år för att sedan
förfalla. Taket rasade in efter 8-10 år och
den lilla tallplantan - som kanske redan
börjat gro på taket - kunde slå rot i den
forna stalldelen några år in på 1900-talet.

Den arkeologiska undersökningen av
skogsarbetarkojan i Gravmark tillförde
och berikade enligt mitt förmenande den
redan befintliga skriftliga och muntliga
informationen. Tillsammans bidrog de
olika delarna till att vi fatt större kunska-
per om kojan i Gravmark än vi skulle ha
fatt om vi studerat de olika ” arkiven” var
för sig.

"Kombinationen av [...] källmaterialen
och dess samlade utsagor definierar den his-
toriska arkeologin och är dess styrka och
egenart. Detta innebär inte att man bara
ställer arkeologisk kunskap vid sidan av his-
torisk och låter det ena komplettera eller be-
kräfta det andra. De måste ingå i en histo-
risk helhet, vars förståelse ovillkorligen är

Resultat!
Nu var vi nära lösningen på gåtan om ko-
jans ålder! Dateringen av stockarna i ko-
jan gav ju en maximiålder; före år 1850,
när det sista trädet dog, kan den inte vara
byggd. Och tack vare att det växer en
ståtlig tall mitt i kojans stalldel fanns ock-
så möjlighet till en minimidatering. Pro-
vet visade att trädet grott någon gång un-
der åren 1901-1904. Således är kojan
med all säkerhet daterad till 1800-talets
andra hälft. Enligt de skriftliga och
muntliga källorna försiggick stora av-
verkningar i trakten under 1890-talet.
Kan det möjligen vara från dessa avverk-
ningar som kojan i Gravmark härstam-
mar?

I en stubbe på det angränsande hygget
kunde en skada som inte är en brandska-
da spåras. Snarare liknar den en skada
som uppkommit genom att trädet blivit
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Från att till en början mest ha gällt mo-
numentala gravar har fler och fler läm-

decennierna kommit att

avhängig av en tolkning av bada källma-
terialen i förening. ” (Lars Ersgård 1990,)

ningar genom
omfattas av inventeringens insatser och
kulturminneslagens (tidigare fornminne-
slagen) skydd. Men fortfarande registre-
ras inte regelbundet lämningar från t.ex.
den skogshistoriska epok som beskrivs
ovan - detta trots att lagtexten skulle
rymma en sådan tolkning.

Även hos Riksantikvarieämbetet ver-

Var finns de skogs-
historiska lämningarna?
En förutsättning för att man skall kunna
skydda en lämning är att man vet om att
den finns - och var den finns. Riksantik-
varieämbetets fornminnesinventerare har
sedan slutet av 1930-talet genomkammat
Sverige på jakt efter fornlämningar. In-
venteringens ambitionsnivå beträffande
vilka typer av lämningar som registrerats
har varit knuten till gällande lagstiftning
(vilken har ändrats flera gånger sedan in-
venteringen startade) samt praxis och -
oundvikligen - intresse hos fornminnes-
inventeringens ansvariga.

kar dock finnas en nymornad insikt om
att kritiken växer mot det sätt varpå de
kulturmiljövårdande myndigheterna till-
lämpar fornlämningsbegreppet:

”Det anses [...] föreligga en klyfta mel-
lan 'det antikvariskt erbjudna och 'det ve-
tenskapligt efterfrågade. Framför allt beto-
nar kritikerna att tillämpningen av forn-
lämningsbegreppet hanteras snävt och in-
konsekvent avseende kulturlämningar från
historisk tid, och i synnerhet från efterre-
formatorisk tid. Tillämpningen av forn-
lämningsbegreppet borde även, i större ut-
sträckning än vad som anses vara fallet, ta
fasta på s.k. folkliga föreställningar knutna
till olika kulturlämningar." (Jensen
1998.)

I praktiken går dock utvecklingen
långsamt. Jag fick under min vistelse i de
västerbottniska skogarna möjlighet att
studera fornminnesinventeringens ar-
bete, och jämföra deras resultat med mi-
na inom några provområden. Det visade
sig att jag - med hjälp av initierade in-
formanter - kunde lokalisera upp till fyra
gånger så många lämningar, främst
skogshistoriska lämningar, som fornmin-
nesinventerarna registrerade. Det verkli-
ga antalet lämningar i området är natur-

Aktivt
utvecklingscentrum
med rötter i 30-talet

1936 Skogsträdsförädling
1938 FSA
1939 FSA
1950 MSA
1964 Skogsarbeten
1967 Skogsförbättring

1992 SKOG
FORSK
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ligtvis ännu mycket större. Fornminnes-
inventeringens ambitioner och resurser
måste ökas- inte minskas som är fallet för
tillfället!

Notera också att det snart riksomfat-
tande inventeringsprojektet Skog & His-
toria (ett arbetsmarknadsprojekt i syfte
att lokalisera främst yngre kulturläm-
ningar i skogsmark) inte initierades av
Riksantikvarieämbetet utan av Skogs-
vårdsstyrelsen i Värmland. Efter de två
första säsongerna i de värmländska sko-
garna hade över 15.000 lämningar som
inte tidigare var kända av de kulturmiljö-
vårdande myndigheterna registrerats.

Växande
vetande.

Frimårksserien "Skogen" är framtagen
av Posten i samarbete med projektgrup-
pen för Grönare Skog.

Bättre skydd i framtiden
Vid flera tillfallen har ett ökat skydd för
skogens kulturarv varit på tal, men stött

på patrull från såväl skogsnäring och
skogsägare som internt inom Riksantik-
varieämbetet. För ett par år sedan hade
Riksantikvarieämbetet regeringens upp-
drag att redovisa förslag till handlings-
program för en långsiktigt hållbar ut-
veckling för skogens kulturmiljövärden.
Arbetsgruppen föreslog flera framsynta
åtgärder för att förbättra möjligheten till
ett bevarande, bl.a. ett utvidgat fornläm-
ningsbegrepp och en hårdare skrivning i
skogsvårdslagen.

En ny chans att förbättra skyddet för
skogsbrukets lämningar är det nu pågå-
ende arbetet med regeringens femton na-
tionella miljökvalitetsmål. Ett av de fem
delmålen i miljökvalitetsmålet Levande
skogar lyder: ” Kulturmiljöer och skogs-
landskapets kulturhistoriska spår värnas
och synliggörs.' Förhoppningsvis kom-

Det är nu över 110.000 deltagare i
Grönare Skog.

En kampanj som inte glömmer bort
kulturmiljövården bland all kunskap
om virkesproduktion och naturhän-
syn.

Tag även du kontakt med oss på
Skogsvårdsstyrelsen, så hjälper vi dig
vidare.

020 - 25 00 44

www.gronareskog.nu

Lr
grönare skog

Studiekampanj
1999 - 2001

A *ypSkogsstyrelsen ^Skogsvardsstyreisen
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Utan ögonblickets tillfälliga,mer arbetet att resultera i att kulturläm-
ningarna värnas genom ett bättre lag-
skydd och synliggörs genom ökade inven-
terings- och digitala registreringsinsatser.
Ett starkare lagskydd innebär inte nöd-
vändigtvis en ökad arkeologisk insats to-
talt sett, utan bara att även de skogshis-
toriska lämningarna far en möjlighet att
berätta sin historia för eftervärlden. Det
är kanske en av de sista chanserna vi har
att rädda all den information om det his-
toriska skogsbruket som dessa lämningar
rymmer.

kropparna.
mänskliga aktiviteter utgjordes den bestå-
ende sociala organisationen egentligen bara
av kroppar organiserade inom ett rumsligt
mönster av frusna timmerstockar. Om en
arkeolog skulle hitta en begravd timmerko-
ja i detta tillstånd, så skulle artefakterna för
en gångs skull vara identiska med det sam-
hälle de utgör spår av. ” (Johansson 1994.)

Slutord
Låt oss alltså verka för att de skogshisto-
riska lämningarna får samma uppmärk-
samhet och skydd som t.ex. bergsbrukets
och det agrara landskapets efterlämnade
spår. Att även skogsnäringens kulturläm-
ningar skall få chansen att komma till
tals. Det är vi skyldiga dem som skapat
detta kulturarv- och inte minst de gene-
rationer som kommer efter oss.

Till sist återvänder vi till den nattliga
friden i en skogsarbetarkoja vid sekelskif-
tet; till den frusna, mörka stillheten, och
njuter av Ella Johanssons poesi:

"När männen sov upphörde det arrang-
emang för gemensam bekvämlighet som ko-
jan var i stort sett att existera. När elden
slocknade lade sig snön över de sovande
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