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INLEDNING 
Vid Blankselet, Jörn sn, påträffades i samband med 
Riksantikvarieämbetes fornminnesinventering 1988 intill 
Byskeälven ett fornlämningstätt område som på en yta av en 
kvadratkilometer uppvisar så skiftande lämningar som 13 
härdar fördelade på fem lokaler, en boplats utan synlig 
anläggning, en skärvstensförekomst, ett kvartsbrott, ett 
femtontal fångstgropar, lösfynd av ett nordbottniskt redskap 
och en kvartsitpilspets, en kvarnlämning, lämningar efter 
timmerflottning samt en stensamling (raä nr 204) 
inledningsvis registrerad som "bengömma ?" som blev 
föremål för en provundersökning. 

UNDERSÖKNINGENS SYFTE 
Emellanåt påträffas vid fornminnesinventeringen lämningar av 
typer vars funktion och/eller ålder inte tidigare är kända. 
Provundersökningen vid Blankselet syftade huvudsakligen till 
att utreda vissa bedömningsproblem vid fornminnesin
venteringens registrering av den aktuella lämningstypen. 

Stensamlingar av samma typ sum den vid Blankselet har 
vid tidigare inventeringar påträffats bl.a. vid Råne alv och 
har där tolkats som sammanhör.ande med flottningen. 
Möjligheten att lämningen kunde vara en bengömma kunde 
emellertid inte uteslutas. Undersökningen företogs alltså 
dels för att för fornlämningsregistrets del utreda 
stensamlingens status som fornlämning eller ej, dels för att 
klargöra dess relation till övriga lämnlngar vid Blankselet. 
Vidare företogs undersökningen för att på arkeologidagen 
1988.08.20 i fält demonstrera olika former av arkeologisk 
dokumentation. 

ARBETSSTYRKA OCH UNDERSÖKNINGSTID 
Katarina Hellberg 1988.08.12 
Maria Lindström 1988.08.20 
Robert Olsson 1988.08.12 
Pia Skålberg 1988.08.12 
Britta Wennstedt 1988.08.12, 1988.08.19-20, 1988.09.04-05 

LÄGESANGIVELSE 
Anläggningen är belägen inom fastigheten Kaxen 2:1 på 
ekonomiska kartan 23K 9c Blankselet (NV). 

OMRÅDES BESKRIVNING 
Byskeälven flyter upp i 
väster om Arvidsjaur i 
sydostlig riktning mot 
Västerbotten. 

ett sjörikt skogs- och myrland 
Norrbottens län och rinner vidare i 

utloppet i Bottenviken vid Byske, 

Blankselet ligger ca 200 m.ö.h., 30 40 m 
kustlinjen i Västerbotten (Broadbent 1982:19). 
dominerande jordarten, och vegetationen i 
dalgång utgörs huvudsakligen av tallskog av 
lavristyp. 

under högsta 
Morän är den 

Byskeälvens 
lav- eller 

Raä nr 204 är belägen på en avsats i flack moränmark ca 
3 m över Byskeälven vid normalvattenstånd och vid älvens 
norra sida. Sydost om anläggningen består vegetationen av 
tallskog av lavristyp med huvudsakligen blåbärsris som 
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markvegetation. Området omedelbart nordväst om anläggningen 
är kulturpåverkat. Här fanns ett timmeravlägg fram till 
flottningens upphörande i Byskeälven år 1967. Vegetationen 
består inom detta område av ung blandskog med bärris som 
markvegetation (huvudsakligen lingonris). 

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING RAÄ NR 204, JÖRN SN 

Stensamling, 1,6 m i diam, bestående av ett block, 1,4 x 0,9 
m (20-220 gon) och 0,5 m h, intill vars NV sida staplats 
stenar, 0,1-0,4 m st, vilka bildar ett mindre stenröse, 1,5 
x 0,7 m (20-220 gon) och 0,3 m h. I anläggningens S del är 
en rotvälta. 

Fig. 1. Raä nr 204, Järn sn, från V (foto: Maria Lindström). 

ÖVRIGA LÄMNINGAR 

Vid fornminnesinventeringen 1988 registrerades ytterligare 
10 lämningar i anslutning till raä nr 204. På platsen också 
sju härdar, fördelade på tre lokaler (raä nr 202, 205 och 
297) (jfr fig. 2).

TEKNISKA UPPGIFTER 

Undersökningen omfattade 
kvadratmeter. Efter avtorvning 
fyra lager om 10 cm vardera. 
genom 6 mm maskor. 

totalt ett område 
grävdes anläggningen 

Bortgrävt material 

om L1 
i plan i 
sållades 

Anläggningen 
därefter. 

totalundersöktes och rekonstruerades 

ANALYSER 

S.k. spot test av ett jordprov från RN III (X403,5 Y400,75)
visade ingen förhöjning av fosfatvärdet.
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raä nr 
205 

.203,52 

- *

Fig. 2. Plan över området med 
lokalen raä nr 204, Jörn sn (upp
rättad av Britta Wennstedt). 
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FYNDFÖRTECKNING 
Inga fynd framkom. 

RESULTAT 
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Efter provundersökningen är det rimligast att anta att 
stensamlingen tillkommit i samband med aktiviteter vid 
flottning på platsen. Inget antyder att den skulle ha något 
samband med de närliggande härdarna. Den ursprungliga 
redovisningen kunde därför ersättas med "stensamling". 

Fig. 3. Raä nr 204, Jörn sn, från V: RN I (foto: Maria 
Lindström). 
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