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1. FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 Val av arbetsområde. 

Till och med 1991 följde RAÄ i stort I,,MV :s fältarbetsplanering eftersom RAÄ ansvarade för att ta fram 
fornminnesinformation till ekonomiska kartan. Detta är fortfarande en huvuduppgift, men den direkta 
samordningen har brutits. När LMV började sin forcerade databasuppbyggnad kunde RAÄ av praktiska 
och ekonomiska skäl inte följa med i det nya högre tempot. I stället har man tvingats att koncentrera 
insatserna till delar av de områden som varit aktuella för databasuppbyggnad. 

Momenten i inventeringen har hittills varit excerpering-fältarbete-efterarbete. Nu tillkommer inför varje 
ny säsong en prioriteringsdiskussion. Denna rör vilken täckningsgrad som är rimlig och vilka områden 
som skall väljas ut. Produktionskedjan vid Fr Nord får därför följande utseende: 

översiktlig excerpering 

prioriteringsdiskussion 

fältförberedelser 

fältarbete 

efterarbete och digitalisering 

Förutom samarbetet med LMV är kulturmiljövårdens (KMV) kunskapsförsörjning av avgörande bety
delse för fornminnesinventeringens inriktning. För att skaffa ett bättre underlag inför fältplaneringen vid 
Fr Nord inleddes därför under hösten 1992 också diskussioner med den regionala kulturmiljövården på 
länsstyrelser och museer, främst i Norrbotten. Bland annat urskiljdes följande behov och synpunkter: 

* KMV behöver en snabb kunskapstillväxt vad gäller inlandets fornminnesbestånd för att t. ex. kunna
besluta om arkeologiska utredningar. Erfarenheterna från kustområdet, med dess nya inventering visar att
det är möjligt att skaffa generaliserbar kunskap.

* Det är vid tillståndsärenden viktigt för KMV med yttäckande kunskap om enskilda objekt, inte minst
därför att så många ärenden gäller skogsbruk och dessa är undantagna från utredningsinstrumentet.

* Några företrädare för KMV var tveksamma till kategoriinventeringar och större begränsningar i urvalet
av lämningar som ska eftersökas i fält. Man betonade att det var länsstyrelsens sak att till slut avgöra vad
som var skyddsvärt eller inte. Fr Nord framhöll att ett visst urval vad gäller registrerade kategorier redan
görs och detta är oundvikligt med tanke på de befintliga resurserna. Det bör då röra sig om medvetna val.

* Man var ense om betydelsen av en hög täckningsgrad för att kunna åstadkomma ny kunskap. Med en
översiktlig inventering är det lätt att bara redan kända fornlämningstyper registreras och endast bekräftar
redan känd kunskap. Man kan här se en motsättning mellan behovet av geografiskt spridd kunskap och
nödvändigheten av yttäckande information. En tänkbar lösning kan vara ett väl övervägt urval av
geografiskt spridda arbetsområden vilka får en god täckningsgrad. Inom dessa kan ärendehanteringen ske
med befintligt underlag. Utanför de inventerade områdena får man användaerfarenheterfrån grannområdena
och utföra arkeologiska utredningar eller besiktningar.

Andra faktorer som vägdes in vid valet av arbetsområde i Västerbotten var: 

* Fornlämningsbestånd idag, enligt förstagångsinventeringen och andra tidigare insatser.
Man får försöka skaffa sig en bild av områdenas brister och potiential genom att granska och värdera de
tidigare insatser som gjorts. Det ligger dock i sakens natur att bedömningarna ofta är svåra att göra eftersom
luckorna i vissa områden är så stora att det i praktiken rör sig om en förstagångsinventering.
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* Exploateringshotade områden bör prioriteras.
Av naturgeografiska skäl byggs villor och fritidshus många gånger på platser som även utnyttjats i
förhistorisk tid. Ofta är det dock det det storskaliga skogsbruket som utgör det största hotet. Även
infrastrukturella satsningar har betydelse genom vägbyggen, täkter m. m. Lågkonjunkturen har medfört
särskilda satsningar i övre Norrland vilka skärpt exploateringstrycket. Fomminnesinventeringen måste
kunna leverera ett så gott underlag, att fortsatt externfinansierat arkeologiskt arbete blir möjligt.

* Områden av särskilt vetenskapligt intresse.
Detta kan röra både vår egen kunskapsförsörjning, underlag för KMV och andra studier. Den kunskap som
vi själva och kulturmiljövården utnyttjar kan inte bara fås genom en noggrann registrering av fornlämningar.
Materialet måste sättas in i ett sammanhang och analyseras. Det kan därför ibland vara riktigt att lägga
fältinsatser i områden där man kan förvänta sig att resultaten skall bearbetas vidare av universitet, museer
eller andra.

* Samarbetsmöjligheter med regional och lokal kulturmiljövård.

* Möjligheter att genom lokala kontakter inhämta och sprida kunskap om områdets fornlämningar.
Vanligtvis har inventerare under fältsäsongerna försökt skaffa lokala kontakter. Ännu mer kan vinnas om
man kan åstadkomma ett mer långsiktigt samarbetet med t. ex. hembygdsföreningar och sameföreningar.

* Möjligheter till systematisering och spridning av tidigare fältarbetsresultat.
Vid sidan av fornrninnesinventeringen har ibland specialinsatser gjorts. Många gånger är resultaten
svåråtkomliga och bristfälligt redovisade i fomrninnesregistret. Detta innebär att uppgifterna förbises av
LMV och inte alltid kan hanteras korrekt av kulturmiljövården. Uppföljning av sådant material kan ibland
ge en snabb kunskapstillväxt.

De yttre ramarna för arbetet i Västerbotten utgjordes av LMV:s databasområde för leverans 1994. 
(Eftersom fornlärnningsinformationen skall lämnas redan på våren under leveransåret är det nödvändigt 
att vid inventeringen ligga ett år före LMV). 1994 års område omfattade 17 blad i skala 1: 10 000 V-N om 
Byske, 81 ekonomiska kartblad kring Burträsk, SV om Skellefteå, 67 blad i 1: 10 000 över Umeå och

Holmön samt ett sextiotal blad i 1:20000 utspridda i Västerbottens inland .. Totalt motsvarade basområdet 
således 405 ekonomiska kartblad i skala 1: 10 000, d v s tO 125 kvadratkilometer. Eftersom RAÄ hade 
avsatt sex inventeringsmånader för Västerbottens län var det uppenbart att en hård prioritering krävdes. 

Byskeområdet kunde inte komma ifråga eftersom det reviderades i slutet av 80-talet av Fr Nord. 

Även området kring Umeå är reviderat, under 80-talets första år. Ho! möns 14 blad har sannolikt ett stort 
antal oregistrerade maritima kulturlämningar. Ändå valdes området bort. Kunskapen om denna typ av 
miljöer fanns redan till en del och ökade ytterligare genom 1992 års inventeringar utmed kusten mellan 
Bureå och Ånäset (bl. a. innefattande Bjuröklubb.) 

Inlandsområdet var självklart av stort intresse ur flera aspekter, men samtidigt svårt att angripa. Fr Nord 
har tidigare gjort begränsade insatser i Västerbottens inland. Det ansågs dock att inga ytterligare insatser 
borde planeras förrän det hittills gjorda arbetet var rapporterat och utvärderat. 

I stället valdes Burträskområdet. Det är varierat, med både skogs- och odlingsmark, rymmer två större 
sjöar och flera större vattendrag. Exploateringstrycket är delvis betydande. De lämningar som dittills 
framkommit tydde på att mycket återstod att upptäcka, inte minst av bosättningsspår från stenåldern. Med 
landskapets stora inre höjdskillnader borde det också vara möjligt att hitta varierade miljöer som belyste 
områdets utnyttjande under lång tid. 
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Fig. 1. Arbetsområdet. 

1.2 Topografi 

Området är sex ntil långt och fem mil brett. De lägsta partierna finns i nordöst där området nästan når kusten 
söder om Skelleftehamn. Det stiger kraftigt mot inlandet där nivåerna ofta ligger mellan 200 och 250 m.ö.h. 
Enstaka höjdernårmer än 350 m.ö.h. Området är rikt på sjöar, framför allt i nordöst. De största är Bygdeträsket 
och Burträsket. Från Burträsket sträcker sig en dalgång mot norr. Där möter den Skellefteälven som skär 
kartområdet längst i norr: 

Många höjdsträckningar, dalgångar och sjöar har en NV-SÖ:ig utsträckning vilket speglar inlandsisarnas 
rörelser över området. Den senaste av dessa inlandsisar var två till tre kilometer tjock. Eftersom jordskorpan 
bokstavligen flyter på de mjukare underliggande lagren, pressades den ner av isens oerhörda tyngd. När 
ismassorna sedan smälte, för omkring 9000 år sedan kom havets strandlinje att ligga omkring 240 meter högre 
än idag. Detta innebar att större delen av kartområdet låg under vatten. Bara de högsta höjderna stack upp och 
bildade karga öar i ett ishav. I början gick landhöjningen mycket snabbt, och redan inom ett par årtusenden 
utgjorde områdets västra delar ett tätnande kust- och fjärdlandskap, tillgängligt för bosättning. Strandför
skjutningen fortsatte i långsammare tempo mot öster och vid bronsålderns inträde hade praktiskt taget hela 
området övergått till fastland. 

Vid isavsmältningen kom stenar, grus, sand och finare material att bilda den morän som täcker större delen 
av området. Vid isrörelserna kunde också ändmoräner bildas, vanliga främst i nordväst. 

Delar av det krossade materialet fördes också med de isälvar som löpte i tunnlar under isen. Där älven 
mynnade kunde rullstensåsar bildas. Åsbildningar finns på flera ställen. En löper i områdets nordvästra kant 
och ytterligare en skär Burträsket i NV-SÖ:ig riktning. Finare fraktioner kunde ibland föras längre bort med 
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havsvattnet och bilda de sandfält som nu oftast täcks av tallskog. De glacifluviala bildningarna har betytt 
mycket vid det förhistoriska landskapsutnyttjandet. Sandiga och väldränerade uddar, sluttningar och 
höjdsträckningar har utnyttjats för bosättningar, fångstgropar och anda grävda anläggningar. 

När landet höjdes började en omlagring av de jordarter som legat under havsytan. Vågornas svallning 
sköljde ur finmaterialet och avsatte det på djupare vatten. Senare kunde de sedimentrika dalgångarna 
utnyttjas för boskapsskötsel och jordbruk. Svallningen gav bergshöjdernakalspolade och blockrika sidor 
och klapperstensfält. Också klapperstenen har utnyttjats för att anlägga gropar och vallar. 

Administrativt hör större delen av området till Skellefteå kommun. Endast ett mindre parti i söder ligger 
inom Robertsfors kommun. Socknarna är förhållandevis små för norrländska förhållanden, varför inte 
mindre än sju socknar ingår i arbetsområdet. Dessa är Burträsk, Skellefteå, Bureå, Lövånger, Nysätra, 
Bygdeå och Sävar socknar. 

1.3 Tidigare insatser i området. 

Skellefteåtraktens fornlämningar har länge intresserat forskare och resenärer. Oftast har man ägnat sig åt 
rösen och stensättningar vilket innebar att kusten fick den största uppmärksamheten. De talrika fynden av 
tjocknackiga flintyxor under 1820-talet och framåt medförde dock att intresset tidigt även riktades mot 
andra områden och fyndkategorier. En av dessa platser var Bygdsiljum. Bland tidiga fornminnesforskare 
kan nämnas N. J. Ekdahl, Nordlander och Ekewall. Tidiga utgrävningar i Skellefteområdet gjordes av 
Hans Hildebrand 1877 och Ferdinand Laestadius. 1914. En sammanställning av fornfynden i området 
gjordes av Gustaf Hallström 1922. Mycket betydelsefulla arbeten gjordes senare under många år av Ernst 
Westerlund och Hans Christiansson. 

En tidig inventering utfördes av Knut Tinnberg 1942-43. Han inventerade boplatsspår utmed sjöar och 
vattendrag i västra delarna av arbetsområdet p. g. a. planerade regleringsarbeten. Resultaten finns dels som 
rapporter, dels i hans korrespondens med Gustaf Hallström. 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering gjordes 1958 under ledning av Harry Thålin. Av forn
minnen registrerade man mest gravar och fångstgropar. 

I Skellefteälvens dalgång vid Finnforsen (blad 9d) grävde Astrid Linder 1956 en boplats med mycket 
varierat stenmaterial som visar på ett långvarigt utnyttjande av platsen. Bl. a. påträffades kvarts, porfyr, 
grönsten, tuffit och skiffer. 

De följande åren gjordes en rad grävningar i Skelleftetrakten av vilka Garaselet och Bjurselet hör till de 
mest kända. Dessa ligger dock utanför 1993 års område. 1967-70 grävdes också Strandholm vid 
Bygdeträskets södra strand under ledning av Anders Huggert. Undersökningen skedde inom ramen för 
projektet Nordarkeologi.. Man påträffade bara sparsamt med skärvsten och inga identifierbara brända ben. 
Däremot framkom ett mycket rikt stenmaterial, med bl a tio tjocknackiga flintyxor, en båtyxa, tvärpi !spetsar, 
spån och skrapor. 

Omedelbart norr om arbetsområdets blad 6g ligger Lundfors där man under årens lopp påträffat talrika 
skifferverktyg och hundratals nätsänken. De sju boplatserna som kommit fram genom plöjning grävdes 
i omgångar fram till 1975 och publicerades av Noel Broadbent. Det rör sig omkustbundna säljaktsboplatser 
daterade till ca 3400 f. Kr. Lokalerna ligger kring 75 m.ö.h. Strax norr om Lundfors finns ytterligare två 
undersökta boplatser som är ca 800 år yngre. Boplatserna kring Lundfors är förstås betydelsefulla vid 
tolkningen av liknande indikationer och spår inom arbetsområdet. 
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Fig. 2. De prioriterade kartb!aden, markerade med vitt. 

1.4 Målsättningar och prioriteringar inom arbetsområdet. 

Burträskområdet utgjordes av 81 ekonomiskakartblad i skala 1: I O 000. Med en jämn fördelning av insatserna 

skulle detta ge en täckningsgrad på 11 kvadratkilometer per anställningsdag. Hur skulle arbetet inriktas? 

En övergripande målsättning var att skaffa en god bild av fornlämningsstrukturen inom sammanhållna 

miljöer för att åstadkomma generaliserbar kunskap. Dessa miljöer borde representera ett tvärsnitt av området. 

Vi ville också försöka göra en någorlunda yttäckande inventering i områden med exploateringstryck. Med 

de resurser som stod till buds verkade det också rimligt att koncentrera sig på fornlämningar och ge andra 

objekt en underordnad roll vid inventeringen. 

För att nå dessa mål bedömde vi att det krävdes en täckningsgrad kring 3, vilket innebar att drygt ett tjugotal ,., 
blad skulle kunna göras. 22 prioriterade kartblad valdes ut. Efter det att fältarbetet inletts togs ytterligare tre 

blad med. Genom detta kom 25 av de 81 bladen att inventeras, med en täckningsgrad av 3,4 kvadratkilometer 

per anställningsdag. (Fig.2). 

I norr omfattade de ett parti kring åssträckningen. Där fanns sedan tidigare kända stenålderslokaler. Området 

är hårt utsatt för täktverksamhet. Områdena kring de större sjöarna togs med, både för den troliga förekomsten 

av fornlämnigar och det högre exploateringstrycket. Förutom stränderna ville vi också få med en zon upp mot 

höjderna för att kunna se ett bredare spektrum av lämningar. Dalgången NV om Burträsk togs också med, 

dels för att få ett sammanhängande stråk upp mot sandåsen och Lundfors omgivningar, dels för att man på 

kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Umeå förberedde ett arbete om detta område. Bursiljum, vid Bure

älvens utlopp ur Burträsk, var ett område med talrika uppgifter om boplatser i åkermark. Dessa borde besik

tigas och omgivningarna inventeras. Slutligen ville vi också ha ett område med högre nivåer, upp mot högsta 

kustlinjen. Här valdes Sikåns omgivningar. Förhoppningarna var att hitta boplatser, fångstgropar och inte 

minst samiska lämningar. (Se även fig. 8 sidan 12). 
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2. FÄLTARBETETS GENOMFÖRANDE.

2.1 Tid och personal. 
Vid fältplaneringen var det nödvändigt,att ta hänsyn till den kärva budgetsituationen och de besparingskrav 
som Luleåkontoret hade. Sammanlagt kunde Luleåkontoret lägga ut 30 arbetsmånader för inventerare, 
vilket var betydligt mindre än de senaste åren. För hela enheten gällde också att fältarbetet inte inleddes 
förrän efter budgetårsskiftet 1 juli. 

Arbetsområdena i Norrbottens län var betydligt större än de i Västerbotten. Bl. a. därför avdelades för 
Västerbotten endast sex arbetsmånader. Dessa delades mellan två erfarna inventerare, Lena Olofsson och 
Inge Lindström. Platsledare var Björn Peck. 

Som nämnts ovan utgjordes hela det aktuella området i Västerbotten av 81 ekonomiska kartblad i skala 
1: 10 000 vilket hade resulterat i en täckningsgrad på 11 kvadratkilometer per anställningsdag. Efter de 
prioriteringar som gjordes kom 25 av dessa blad att inventeras med en täckningsgrad av 3,4 kvadratkilo
meter per anställningsdag 

2.2 Kartmaterial. 
Inprickningama gjordes på ortofoton som köptes från LMV i Umeå. Bilderna var tagna från 9 200 meters 
höjd och var i skala l :20 000. Av kostnadsskäl beställdes inte inkopierade höjdkurvor. 

2.3 Excerpering. 
Personalsituationen på Luleåkontoret under våren 1992 medgav bara begränsade fältförberedelser. Viss 
excerpering hade dock gjorts tidigare, främst på A TA:s material. För de båda inventerarna inleddes därför 
arbetet i juli med några dagars excerpering, främst på Skellefteå museum. Arbetet underlättades av att Inge 
Lindström tidigare arbetat på museet och kände till materialet. 

2.4 Försök med GPS. 
Under säsongen pågick vid enheten försök med GPS, inmätning av fornlämningar med hjälp av 
satellitpejling. Under två veckor runt månadsskiftet augusti-september deltog Frida Lampel från KTH vid 
granskningen. Tillsammans med Björn Peck gjordes inmätningar både med GPS och på konventionellt 
sätt med fotokartor. Syftet var att under realistiska former pröva den nya metodens hanterlighet och 
precision. Erfarenheterna var till största delen positiva och uppmuntrande. Arbetssättet kan vara 
tidsbesparande och praktiskt, inte minst i skogs- och fjällområden. Fortfarande återstår dock programme
ringsarbete vad gäller menyuppbyggnad och bearbetning av uppgifterna. En detaijerad redovisning av hela 
projektet kommer från Fr C. 

2.5 Samverkan med regional KMV. 
Under säsongen kunde ett antal uppgifter från museet om fornlämningar i arbetsområdet följas upp och 
bedömas, vilket hör till rutinerna vid ·inventeringen. Förutom detta besiktigade platsledaren Björn Peck 
under säsongen ett trettiotal lokaler söder om Skellefteå, vilka nyligen påträffats av Skellefteå museum. 
Bl. a. rörde det sig om ovanliga typer av stensättningar. 

Skellefteå museum bidrog å sin sida med arbetskraft till fyra dagars utgrävningar i Blacke, Lövångers sn. 
Platsen ligger inom 1992 års arbetsområde. Under ledning av Lennart Sundqvist gjordes en undersökning 
på en medeltida bytomt med ovanliga formelement. Rapporten är under arbete. 
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Fig. 3. Boplatser utan synlig anläggning. 

3RESULTAT 

3.1 Boplatser utan synlig anläggning. 

Kartan visar R-markerade boplatser utan synlig anläggning. Ytterligare tre, nu undersökta boplatser, har legat 

söder och sydöst om Burträsket och har bl. a. gett fynd av tjocknackiga flintyxor och mejslar. 

Många boplatser ligger i anslutning till sjöar och vattendrag. De största koncentrationerna återfinns dock i 

lägen som en gång bör ha varit kustbundna. Detta gäller inte minst lokalerna runt Bursiljum, beläget öster 

om Burträsket, samt boplatserna utmed grusåsen i norr. Bursiljummaterialet ligger kring 70 m. ö. h. vilket 

ger en strandlinjedatering till tidigast mellanneolitikum. Boplatserna i norr visar en större spridning i höjd, 

men nivåerna motsvarar även där neolitisk tid och sent mesolitikum. Nivåerna kan jämföras med boplatserna 

vid Lundfors. Ytterligare ett antal boplatser återfinns runt 130-meterkurvan. Det rör sig vanligen om lokaler 

utmed Bygdeträskets strand. 

Ett flertal boplatser, främst kring Bursiljum, har registrerats efter anmälningar av Anders Huggert, 

Västerbottens museum. Dessa är belägna i åkermark. Genom den sena säsongsstarten vid årets inventering 

var åkrarna i allmänhet i vall eller gröda och inga ytterligare fynd kunde göras. R-markeringarna bygger därför 

i flera fall på de insända uppgifterna. 

Vid förstagångsinventeringen registrerades inga boplatser. Efter detta inkom ett tjugotal anmälningar om 

boplatser, inte minst genom Anders Huggerts arbeten. Dessa kunde nu besiktigas och i flertalet fall (R)

markeras. Vid revideringen tillkom ytterligare 33 boplatser. Antalet (R)-markerade boplatser i området är nu 

53. Dessutom finns 8 bevakningsobjekt. I flera fall rör det sig om undersökta boplatser där det är oklart om

ytterligare spår finns kvar i anslutning till den undersökta ytan.
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Fig.4. Skärvstensförekomster. 

Det mesta av stenmaterialet utgörs av kvarts. En del av kvartsavslagen är imponerande långa och tunna och 
visar på en högt utvecklad teknik. Några påminner om mikrospån. Näst vanligast är avslag och artefakter i 
kvartsit, men även skiffer och flinta ingår bland fynden från boplatserna. 

Inom området finns ganska gott om större ytliga kvartsådror. Säkert kan en del av dessa ha utnyttjats under 
förhistorisk tid. På flera av dessa platser hade kvarts slagits loss, men det gick inte att säga när detta skett. 
Noel Broadbent har beskrivit en plats där han även skall ha påträffat avslag och redskap. Denna har tyvärr 
ännu inte kunnat lokaliseras eftersom det angivna läget är felaktigt. 

3.2 Skärvstensförekomster. 

Förekomsterna i området utgörs vanligen av spridd skärvsten i markytan och ligger normalt i goda 
boplatslägen. Inte oväntat visar också skärvstensförekomster och boplatser en lika1tad utbredning. Undan
taget är för Bursiljumområdet där boplatserna dominerar. En bidragande förklaring till detta kan vara det 
faktum att ovanligt många kvartsföremål i området tagits tillvara och lämnats in av intresserade ortsbor. 
Kanske har rena skärvstensförekomster inte uppmärksammats lika mycket. 

Även höjdmässigt ansluter de i stort till boplatslägena. Man kan anta att det i många fall rör sig om spår efter 
kustbundna bosättningar från yngre stenålder. Det bör nämnas att den högt belägna skärvstensförekomsten 
vid Sikån troligen kommer från en kraftigt skadad samisk härd. 

Antalet (R)-markerade skärvstensförekomster steg genom revideringen från 0 till 30. 
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Fig. 5. Boplatsgropar. 

3.3 Boplatsgropar. 

Vid revideringen R-markerades 14 anläggningar. Ytterligare några osäkra gropar blev bevakningsobjekt. 
Man kan urskilja två typer i området. Den ena är runda och ovala gropar, 1-2,5 m st och kring en halv meter 
djupa. Den andra typen är större och flackare anläggningar, vanligtvis ovala. Groparna är 3-6 meter långa, 
2-3 meter breda och omges av en 2-2,5 m bred vall. Det ligger nära till hands att tolka vissa av dessa större
anläggningar som hyddbottnar. Även de större anläggningarna har haft ett markerat djup och låg vall, varför
de fått sakordet boplatsgrop. Ett par av dessa ligger på en fyndrik boplatsyta. De flesta tycks dock sakna
skärvsten eller andra lämningar i vallen eller den omedelbara omgivningen.

Flertalet ligger i närheten av sjöar, men sällan intil I dagens vattenspegel. Säkert kan flera vara lämningar från 
kustbundna bosättningar i en fjärdmiljö. Intrycket förstärks av att inga påträffats på de högre nivåerna i söder. 
Höjdmässigt ansluter de till boplatserna och skärvstensförekomsterna. 

3.4 Kokgropar 

Endast tre kokgropar registrerades i området. Det rör sig om ganska stora runda eller ovala anläggningar, med 
en längd eller diameter på 1,5-2,5 m. Djupet kan vara en halv meter. Till formen påminer de mest om 
kokgropar i bronsåldersmiljöer. På två av lokalerna ligger de tillsammans med mindre boplatsgropar. 
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Fig.6. Boplatsvallar i klapper. 

3.5 Boplatsvallar i klapper. 

Under säsongen registrerades endast ett fåtal lämningar i klapper. Dessa utgörs av ovala boplatsvallar, 6-8 
m långa och 5-6 m breda. De är belägna runt Burträsk och i NÖ, nära Bodaträsket (namnet ej på kartan). Den 
i norr ligger 60 m. ö. h. medan de två runt Burträsk ligger 180 respektive 205 m. ö. h. De ansluter rumsligt 
till de tidigare nämnda fomlämningskoncentrationerna, men anknytningen i övrigt är okänd. 

Förutom dessa fornlämningar finns ett stort antal gropar i klappersten som inventerarna Inge Lindström och 
Lena Olofsson bedömt vara stubbtäktsgropar i klapper. På samma sätt som ett sandområde kan rymma både 
boplatsgropar, tjärdalar och sentida täkter kan också klapperstensfält ha lämningar som ligger intill varandra 
men har helt olika ursprung. 

Medan en del gropar och vallar i klapper genom storlek och form säkert kan tolkas som fornlämningar, finns 
det andra lämningar där bedömningen är betydligt svårare att göra. Boplatsgropar i klapper, och i viss mån 
även boplats vallar i klapper, torde vara det största bedömningstekniska problemet idag i Västerbotten, kanske 
i hela övre Norrland. Problemet bottnar i att lämningarna är fynd tomma och arkeologiska undersökningar inte 
ger några användbara resultat som kan avgöra tveksamma fall och ligga till grund för nya bedömningar. Trots 
de arbeten som gjorts med lavdateringar och vittringsstudier saknas ännu tillfredsställande och allmänt 
användbara metoder för dateringar och data som kan belysa ursprung och funktion. 
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Fig. 7. Förhistoriska boplatslämningar. 

3.6 Utbredningen av förhistoriska boplatslämningar och lösfynd. 
Kombinerar man utbredningskartoma för skärvstensförekomster, boplatser, kokgropar och boplatsgropar får 

man en överblick över de förhistoriska boplatsspåren i området. De olika lämningarnas spridnings bilder visar 

stora likheter. Tyngdpunkterna ligger i dalgångarna kring Burträsk och B ureälven samt i områdets nordöstra 

kant, utmed den långa åssträckningen mellan Falmarksträsket och Gummarksträsket (namnen ej på kartan). 

Ett mindre antal finns runt Bygdeträskets södra stränder. 

Speglar denna utbredningsbild bara säsongens inventeringsförntsättningar? Har åkrarna varit plöjda och 

täkterna öppna? Man kan här göra en jämförelse med fördelningen av lösfynd i området, (fig. 9. sid. 13) Dessa 

har påträffats under en lång följd av år, vid olika årstider och vid olika aktiviteter. Man finner att även 

lösfyndens fördelning ansluter till den tidigare bilden och snarast förstärker den. Givetvis har inte alla hittats 

på boplatser, men man kan ändå anta ett rumsligt samband på den nivå som motsvaras av ett ekonomjskt 

kartblad, d.v.s. flera blometer. 

Man kan notera en skillnad mellan B urträskets rika fornlämnings bild och Bygdeträskets mera måttliga. Trots 

att Bygdeträskets strandlinjer i stort är flera tusen år äldre tycks de flesta lämningarna ligga vid lägre nivåer. 

En invändning är dock att boplatserna runt Bygdeträsket delvis varit svårare att lokalisera p. g. a. lägre 

uppodling, grövre material och brantare terräng. 

J l 



En sammanställning över boplatslämningarnas nivåförhållande visar att de flesta ligger kring nivåerna 
70-75 m.ö.h. Detta är ett faktiskt förhållande vad gäller antalet registrerade lokaler. Man måste dock
komma ihåg att en inventering på ett mindre antal utvalda kartblad bara ger ett "titthål" in i
fornlämningsbilden. Givetvis är frekvenserna delvis beroende av hur de inventerade kartbladen valts från
början. (se fig. 8 nedan). Det vore inte förvånande om man av detta skäl fick talrika lämningar mellan 80
och 90 m.ö.h. (Burträsket) och 130-14b m.ö.h. (Bygdeträsket). Ser man på materialet är visserligen dessa
nivåer väl representerade, men kartbladsvalet förklarar inte alls det sto:a antalet lämningar som finns
mellan 70 och 80 m.ö.h. Dessa skulle i stället kunna tolkas som lämningar av en intensiv fas kring tidigt
neolitikum.

Fig. 8. Kartbladen ordnade efter sin lägsta punkt i m. ö. h .. 
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Fig. 9. Lösfynd. 

3.7 Skärvstenshögar. 

En anmälan hade kommit in om fynd av fyra stensättningar. Lämningarna, belägna på bladet 2j, var runda 

till ovala, 2-3 meter stora och intill en halv meter höga. De var fyllda med 0,2-0,3 meter stora stenar. I 

mitten fanns mindre svackor. Vid besiktningen 1993 konstaterades att stenmaterialet trots sin grovlek var 

tydligt eldpåverkat, i vissa fall skörbränt. Inte heller läget, i en sandig sluttning 65 m.ö.h., talade för att 

det skulle röra sig om stensättningar. 

Morfologiskt var de närmast att beskriva som skärvstenshögar. Det fåtal skärvstenshögar som påträffats 

i trakterna har dock haft ett betydligt klenare stenmaterial. Här påminner det i stället mest om de stenar 

som brukar återfinnas i kokgropar. Sondning under stenarna visar att de i huvudsak ligger ovanpå 

markytan. Inte heller kunde något kollager under stenarna påvisas som skulle kunna peka på att det rörde 

sig om stora härdar. 

Det väl avgränsade och ordnade materialet kan tolkas som att det inte bara är rester efter annan verksamhet, 

utan tydliga konstruktioner. Kanske har stenarna värmts på annan plats, varefter de lagts i högar för att tjäna 

som värmekällor? De ligger inte långt ifrån en större stenålders boplats med två boplatsgropar. (Burträsk 

raä nr 172 och 181). Kanske skall skärvstenshögarna sättas i samband med boplatsen? Såvitt känt är dessa 

skärvstenshögar de enda i sitt slag som påträffats i trakterna. 
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Fig. 10. Fångstgropar. 

3.8 Fångstgropar. 
De fångstgropar som påträffats har i allmänhet legat i höglänt terräng, gärna i an lutning till mindre vattendrag 

och raviner. Vid förstagångsinventeringen hade man registrerat ett system om 7 gropar. Vid revideringen 

påträffades ytterligare 55 gropar på 8 lokaler. Antalet R-markerade fångstgropar i området uppgår nu till 62, 

fördelade på 9 lokaler. 

Nästa alla fångstgroparna ligger i system om 5-10 stycken. Det är vanligt att det inbördes avståndet mellan 

groparna ligger mellan 20 och 40 meter. Till formen är de ovala, 2-3x 1,5-2 m stora och intill en meter djupa. 

Av terrängläget att döma tycks det i första hand röra sig om älgfångst. 

3.9 Härdar 
Inom karbladet 3c påträffades två härdar av samisk typ. De var ovala, omkring en meter stora och helt 

stenfyllda. Enstaka kantstenar stack upp ur mossan, men form och uppbyggnad fick konstateras genom 

sondning. Nära den ena fanns i en skärning en koncentration med skärvsten. Troligen rör det sig om en 

intilliggande och kraftigt skadad härd. 

Härdarna låg på avsatser intill Sikån. Marken runt om var kraftigt kuperad sandmark, bevuxen med tall och 

björk. 
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3.10 Gravar. 

Inga nya gravar registrerades inom området. Sedan tidigare fanns dock två rösen och en stensättning 
upptagna på bladen 5j respektive 6j. De ligger vid 40-meterskurvan, vid en tidigare kustlinje. Detta är ett 
typiskt läge för bronsåldersgravar i Skellefteåtrakten. Öster om Burträskområdet, där de lägsta nivåerna 
går under 40-meterskurv,u1, finns hundratals gravar i dessa lägen. (Ett stort antal registrerades i detta 
område av Fr Nord 1992). Burträskområdet ligger däremot i allmänhet för högt. 

3.11 Lämningar fr ån historisk tid. 
Som tidigare nämnts prioriterades fornlämningarna vid årets arbete i Västerbotten. Andra objekt togs 
givetvis med när man fick kännedom om dem, med de har inte eftersökts lika systematiskt. Den utan 
jämförelse vanligaste kategorin är tjärdalar. 28 stycken registrerades med upplysningsskrift. 

Andra lokaler av ser bebyggelselämningar efter sentida torp, gårdar och fäbodar, minnesstenar, gränsmärken 
och liknande. Vid Burträsk, på blad 9f registrerades ett område med ett gruvhål, skärpningar och 
skrotstenshögar. Gruvhålet visade spår efter tillmakning. Lokalen är R-markerad. 

3.12 Summering. 
Nedan följer en översiktlig summering av resultaten. Sedvanlig specificerad statistik följer. 

Före Nyfyn d vid Summa Av vikelse 

revideringen revideringen i% 

Bureå sn 

R, (R) 1/1 11/8 12/9 1100% 

US, MS, * 1/1 2/2 3/3 200% 

Burträs k sn 

R, (R) 27/17 117 /47 l 54/64 592% 

US, MS, * 7/7 72/54 79/63 928% 

Skel lefteå sn 

R, (R) 5/5 32/26 37/31 640% 

US, MS, * 7/7 24/24 31/31 332% 

Sum ma 

R, (R) 33/23 160/81 203/104 485% 

US,MS,* 15/15 96/80 113/95 640% 
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