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Ekorrträsk 3:1, Degerfors sn, Västerbotten, Västerbottens län. 
( Lst dnr 220 - 647/91 ). 

Inledning 

Med anledning av ombyggnad av väg 699 i Ekorrträsk har Västerbottens museum 
på uppdrag av Vägförvaltningen i Västerbottens län undersökt rubricerade fornlämning. 
Undersökningen bekostades av Vägförvaltningen efter tillstånd från Länsstyrelsen. 

Boplatsen upptäcktes i samband med besiktning av det område som skulle komma 
att beröras av vägomläggningen. Då iaktogs spridda skärvstenar längs en sträcka 
av ca140m. 
Vid besiktningen tillvaratogs en kvarts-och en kvartsitskrapa ( F 3 och F 4 ). 

Administrativa uppgifter 

Fältarbetet utfördes under tiden 5/8-9/8 1991. 
Försteman var Susanne Sundström och som praktikant deltog Åsa Törner.
Totalt åtgick 40 förstemanstimmar, 40 praktikanttimmar samt 32 grovarbetstimmar. 

Läge och topografi 

Boplatsen är belägen på en sand-grusås som ligger 16-20 m NÖ om Ekorrträskets 
NV del. 
Eftersom åsen har använts som sandtag under en längre tid fanns endast enstaka 
partier kvar-av den ursprungliga markytan företrädesvis i N och ö.

Marken bestod av sand och grus med enstaka stenar. Den var beväxt med gles tall
skog samt blåbärsris, lingonris och kråkbär. 
N och NÖ om åsen låg igenväxt ängsmark. ö om åsens S del var marken sank. 
Mellan åsen och sjön går nuvarande väg 699. Åsen delas på mitten av en mindre väg,
som leder från väg 699 in till ängsmarken på andra sidan åsen. 
I N slutar boplatsen på Lappmarksgränsen. 

Ek. karta 22J 0-1 / a-b Ekorrträsk. 



Målsättning 

Redan före undersökningens början stod det klart att större delen av boplatsen an
tagligen var" bortförd med schaktmassorna från sandtaget. Detta innebar att 
målet för undersökningen var, att finna någon kvarvarande anläggning 
som skulle kunna göra det möjligt att ta prover för C-14 analys och macrofossilanalys, 
samt att dokumentera och ta till vara andra eventuella rester efter forntida vistelse 
på platsen. 

Metod 

För att snabbt få en uppfattning om frekvensen av anläggningar och föremål 
gjordes först en avsyning av sandtagets schaktkanter och de kvarvarande resterna av 
den ursprungliga markytan, varvid enstaka avslag tillvaratogs ( F1 och F2 ). 
Två parallella baslinjer lades ut i riktning N 8 V. De följde åsens längdriktning. 
Därefter karterades området och m rutor lades ut där fynd hade gjorts. 
Rutorna grävdes med skärslev och i naturliga lager. 
Urlakningsskiktet samt 5 cm av anrikningslagret vattensållades i såll med 3 mm 
masktäthet. 
Ytterligare 10 cm av anrikningslagret grävdes med skärslev men sållades inte. 
För att inte missa något av intresse kontrollerades området med jordsond. 
Utöver detta grävdes 17 provgropar med spade. Dessa var ca 0,5 x 0,5 m 
och hade ett djup av ca 0,6 m. 
I en av provgroparna påträffades ett kollager som var upp till 0,2 m tj, varefter gropen 
utvidgades för att få en begränsning av kolets utbredning. 

Höjdnivåerna mättes in utifrån polygonpunkt 9111005 = + 213,77 m. ö. h. 

Sammanfattning 

Större delen av åsen var borttagen. De partier som fanns kvar låg främst mot N och Ö. 
Bästa boplatsläget torde ha varit uppe på åsen och i SV slänten mot sjön d. v. s. de 
mest skadade delarna. 

Undersökningen bekräftade att större delen av boplatsen var bortschaktad. Inga säkra 
anläggningar påträffades. Inte heller någon ansamling av skärvsten. 

Flertalet avslag påträffades i schakt 1 och var av tuffit. Där fanns också några kvarts
och kvartsitavslag. 

Ett större kollager i norra delen av undersökningsområdet har med C-14 analys 
bestämts till modern tid. 



Schaktbeskrivningar 

Schakt 1 : ruta 4 - 9 ( 2 x 3 m ) 
Schaktet är beläget högst upp på den södra utlöparen av åsen. 
Längs åsryggen går en stig. 
På bägge sidor av schaktet har sandtäckt bedrivits, i ö en äldre överväxt sandtäckt, 
och i V ett nytt schakt där två skrapor påträffades vid besiktningen. 
Vegetationen bestod av lingon och kråkbär. I schaktets SV hörn stod en tall. I ruta 9 fanns 
en murken stubbe. 
Torvskiktet var 0,01- 0,04 m tj. Under detta låg ett 0,01 m tj skogsbrandlager och 
därefter kom ett 0,01- 0, 11 m tj urlakningsskikt. 
Fläckvis fanns ett lager med grå mo under torven, företrädesvis i schaktets SV hörn. 
Där detta lager fanns syntes inget urlakningsskikt. 
Under urlakningsskiktet kom röd sand och grus. 
I urlakningsskiktet syntes en 1,2 x 0,9 m st, ö- V orienterad, kolfläck som var 0,02-0,04 m 
tj och oregelbunden till formen. Här togs KP 1 . 
Ytterligare kolfläckar fanns i urlakningsskiktet, företrädesvis i ruta 6. Ingen rödbränd yta 
kunde dock ses. 
Avslag och skärvstenar fanns endast i och på urlakningsskiktet. 
Schaktet grävdes till ett djup av 0,25 - 0,30 m. 

Ruta 1 och 2 
Under ett 0,02 m tj torvlager fanns ett 0,07 m tj lager med gråbrun mo. 
Under detta kom rödfärgat grus. 
I rutan framkom ett avslag samt fyra skärvstenar. Detta låg i lagret med gråbrun mo. 
Rutorna grävdes till ett djup av 0,25 m. 

Ruta 3 

Ett torv och humusskikt som var upp till 0,05 m tj men delvis obefintligt. 
Urlakningsskikt saknades. Anrikningslager vidtog under torven och bestod av 
sand och grus. 
Inga fynd gjordes. 
Rutan grävdes till ett djup av o, 18 m. 

Ruta 10 och 11 
Ruta 1 0 och 11 var belägna på åsens mellersta del. En äldre väg/ stig korsade 
rutorna. 
Ett 0,005 m.tj torvlager följdes av ett skikt med 0,01-0,025 m tj humus 
Inget urlakningsskikt kunde iaktagas. 
Rödfärgat grus vidtog direkt under humuslagret. 
Kvartsavslag samt ett fragment av br ben framkom under humuslagret. 
Rutorna grävdes till ett djup av 0, 15 m. 



Schakt2 

I en av provgroparna på N delen av åsen syntes ett tjockt kollager. 
För att kunna uppskatta lagrets utbredning utvidgades gropen ät N, S, ö och V. 
Under den 0,08 m tj torven fanns ett 0, 12 m tj hu muslager. 
Urlakningsskiktet var dåligt utbildat i området ovanför kolet. 
Kollagret var upp til 0,20 m tj och låg på ett djup av 0,20-0,70 m. 
Det hade en utsträckning på 1,60 x 1,40 m Ö-V och låg i rödfärgad sand. 
Kollagret var relativt plant men sluttade något mot S. Det bestod av upp till 0, 15 m 
stora kolbitar. I mitten av kollagret togs KP 2, vilket vid C-14 analys visade sig 
vara modernt. 
Det syntes i_nga skärvstenar eller andra rester efter mänsklig aktivitet. 
Inte heller kunde någon rödbränd sand eller sotfärgningar iaktagas i området 
kring kollagret. 
Schaktet grävdes till ett djup av 0,84 m. 



Fyndlista 
( skärvstenar ej till varatagna) 

Ruta 1 

5 skärvstenar 
1 avslag, kvarts, genomskinli g. 

Ruta 2 

tom 

Ruta 3 

tom 

Ruta 4 

8 skärvstenar 
6 avslag, tuffit 
1 fragm br  ben. 

Ruta 5 

14 skärvstenar 
1 avslag, ljus kvartsit 
2 avslag, mellangrå kvartsit 
2 avslag, mörk kvartsit 
6 avslag, tuff it 
2 fragm br  ben. 

Ruta 6 

4 skär vstenar 
19 avslag, tuff it 
4 avslag, mörk kvartsit 
4 avslag av ljus kvartsit 

Ruta 7 

9 skärvstenar 
6 avslag, tuff it 
3 avslag, mörk kvartsit. 



Ruta 8 

3 skärvstenar 
1 avslag, kvarts, genomskinlig 
4 avslag, mellangrå kvartsit 
7 avslag, tuff it. 

Ruta 9 

2 skärvstenar 
1 O avslag, tuff it 

Ruta 10 

tom 

Ruta 11 

1 avslag, kvarts, mjölkig 
2 avslag, kvarts, genomskinlig 
1 fragm av br ben. 

Lösfynd 

F 1 , 1 kärna , tuffit 
F 2, 1 avslag, kvarts, mjölkig 
F 3, 1 skrapa, kvarts 
F 4, 1 skrapa, kvartsit,konkav egg. 



Fotoprotokoll 

Fotograf: Susanne Sundström 

Svart I vit film nr k 5348 

Bild 0, Sandtaget, mellertsa delen av boplatsen, från S. 
Bild 1, Nordvästra delen av åsen från från SÖ. 
Bild 2, Nordvästligaste delen av åsen från V. 
Bild 3, Nordvästligaste delen av åsen från VNV. 
Bild 4, Sandtaget från S. 
Bild 5, Sydligaste delen av åsen från VNV. 
Bild 6, Sydligaste delen av åsen från S. 
Bild 7, Sydligaste delen av åsen från SÖ. 
Bild 8, Schaktgropar i åsens södra del. 
Bild 9, Mellersta delen av åsen från S. 
Bild 10, Mellersta delen av åsen från S. 
Bild 11, Södra delen av åsen från N. 
Bild 12, Västra delen av åsen från Ö. 
Bild 13, Sandtaget från N. 
Bild 14, Arbetsbild. 
Bild 15, Mellersta delen av södra åsen från V. 
Bild 16, Schakt 1 norra kanten. 
Bild 17, Schakt 1 från NV. 
Bild 18, Provgrop med kollager från ö. 

Kolprov 

KP 1 Ruta 5 213, 29 

KP2 Ruta 12 214, 34 

Kolfläck i urlakningsskiktet som var 
ca 1,2 x 0,9 m Ö-V och ca 0,02-0,04 m tj. 

Kollager upp till 0,2 m tj och 1,6 x 1,4 m 
Ö-V och på ett djup av 0,2-0,7 m under 
torven. 



Vb, Degerfors sn, Ekorrträsk,

stå bopl Ro..ö. '-175". 
Planritning 
Upprättad 5 / 8 1991 av

Susanne Sundström och Åsa Törner.
N 
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Vb, Degerfors sn,Ekorrträsk, 
stå bopl Raä 475. 
Sektion A - B och C - D 
Upprättad 9 / 8 1991 av Åsa Törner. 

A 

LlJ mjäla

□ torv 

E:a anrlkningslager

D sand 

kol 

D urlakningsskikt 

® stubbe 

rekonstruktion 

1m 



Sandtaget frän S. 

Sydligaste delen av åsen från SÖ. 
. � 
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Schakt 1 från NV. 



Sandtaget frän S. 

Sydligaste delen av åsen frän SÖ. 
. 

,;. 

Schakt 1 frän NV. 


