
Rapport över arkeologisk slutundersökning 
av stensättningar från järnåldern i kvarteret Hallen, 
Stg 3149 c, Hedensbyn, Skellefteå sn och kommun. 

Västerbottens län. 

1 Inledning 

När Skellefteå Kraft AB ville bygga en ny infart till kraftvärmeverket på Risberget i 
Hedensbyn, Skellefteå, visade det sig att tre stensättningar (RAÄ 179) skulle hamna i vägens 
omedelbara närområde. Eftersom risken att de skulle komma att skadas bedömdes som mycket 
stor, tog länsstyrelsen 1996-06-17, ( dnr 220-7242/96), beslut om att Skellefteå kraft skulle 
bekosta en slutundersökning vid borttagandet av gravarna. 

Undersökningen genomfördes fr.o.m. den 22/7 t.o.m. den 23/8 1996 av personal från 
Skellefteå museum. Lennart Sundqvist var ansvarig för undersökningen och Olof Östlund blev 
rapportansvarig. 

2 Målsättning 

Målsättningen med undersökningen var att dokumentera stensättningarna för framtida 
forskning, datera dem och ta reda på om de kan knytas till jordbrukare - i så fall de tidigaste 
spåren av av jordbruk i Skellefteås närområde. När man hittade RAÄ 179 under 
inventeringsarbete 1982, ansåg man att de tre gravarna var rester av stensättningar eller 
rösebottnar. Under utgrävningens gång framgick det snart att de var kompletta och att de var 
av en ny tidigare okänd sort. Därför blev ytterligare en målsättning att studera deras 
konstruktion och i möjligaste mån rekonstruera hur gravarna byggdes. 

3 Områdesbeskrivning och känd fornlämningsbild 

Risberget ligger i Skellefteälvens dalgång på älvens norra sida, omgiven av den slätt som 
formats av havs- och älvssediment. Mellan Stensättningarna på Risbergets västra sida och 
älven i söder ligger en mindre bergshöjd - Risöberget - som tillsammans med Risberget skapar 
en dalgång. Dalgångens mark består också den av havs- och älvssediment. Tidigare har 
sedimentjorden på slätten använts som åkermark, men idag används marken nordväst om, 
väster om och söder om Risberget som industriområde. 

Stensättningarna låg som tidigare nämnts på Risbergets västra del, där berget sluttar mot söder 
och väster. De låg på hällmark delvis bevuxen med mossor och lavar, samt sparsamt med 
barrträd. Över stora ytor i söder- och västersluttningarna låg berget i dagen. 

Berget har varit ett populärt utflyktsmål för friluftsmänniskor, vilket man tydligt såg spår av 
kring stensättningarna; stenar från gravarna hade använts till eldstäder, något som det trots allt 
var svårt att klandra någon för eftersom stensättningarna var mycket svåra att se om man inte 



visste vad man skulle titta efter. Särskilt tydligt att folk hade plockat stenar från gravarna till 
eldstäder såg man vid stensättningen längs till väster (stensättning nr 3 i utgrävningen). Där låg 
en eldstad alldeles i anslutning till stensättningen med kol fullt synlig bland mossan. 

Gravrösen och stensättningar är sedan länge kända längs hela bottenviken; de ligger som ett 
pärlband längs hela kustlandet. Det finns många sådana gravar också i norra Västerbotten. Den 
fornlämning som är relevantast att nämna av dessa är faktiskt ytterligare ett gravfält på 
Risberget, beläget på bergets topp ungefär 500 m västerut. Det är RAÄ 26 som består av två 
gravar som i inventeringsrapporten också beskrivs som rester av rösen/stensättningar. De är 
dock av en helt annan karaktär än RAÄ 179, eftersom de är byggda med mycket större stenar 
och dessutom är större till storleken. Rester av typiska bronsåldersgravar skulle man kunna 
säga. 

Eventuella fornlämningar av annan karaktär, t.ex. boplatsrester på slätten nedanför berget har 
troligen förstörts av jordbruk och industribebyggelse. 

4 Undersökningsmetodik 

Efter upprättandet av ett fritt liggande koordinatsystem där x-axeln gick mot norr och y-axeln 
mot väster, genomfördes undersökningen genom handgrävning. Stensättningarna rensades från 
torv för att sedan ritas av på planritningar. De avvägdes med två avvägningslinjer i kors, där 
den ena avvägningslinjen lades i vad som ansågs vara stensättningarnas längdriktningar och den 
andra avvägningslinjen i rät vinkel mot den första. Detta innebar att avvägningarna på 
stensättning nr 2 och nr 3 lades längs med koordinatsystemets linjer, samtidigt som 
stensättning nr 1 avvägdes "snett" mot koordinatsystemet. 

Avvägningslinjen i gravarnas längdriktning blev också den linje efter vilken profilen på 
respektive grav grävdes. Halva graven rensades ned till berget, sedan ritades profilen och sedan 
rensades den andra hälften bort. Makrofossilprover, prover för pollenanalys, kolprover och ben 
togs tillvara löpande efter utgrävningens gång och förseddes med koordinater som angav var 
de tagits eller påträffats. Det rensade materialet sållades i såll med 3-4 mm sållnät. 

Stensättningarna fotograferades innan grävningarna inleddes och sedan löpande under arbetets 
gång. Fotografier togs med färgfilm, svartvit film och diafilm. 



5 Undersökningen 

5.1 Stensättning nr 1 

Stensättning nr 1 låg längst österut av de tre stensättningarna och dess lägsta del låg 
34,5 m ö  h. Den låg i och mot kanten av en bergskreva uppe på en bergshöjd som sluttade mot 
väster, alldeles intill en 1 m hög stupkant som vätte mot Risbergets södra sluttning. Berget låg i 
dagen runt stensättningen. 

Före avtorvningen: I stensättningens västra sida växte en tall som lyft en del stenar med 
rötterna, samtidigt som den utgjorde gravens begränsning mot väster. Innan avtorvningen 
inleddes bedömdes stensättningens storlek till ungefär 4 x 2 m, och dess höjd 0, 1 m. Formen 
var oregelbundet oval med längdriktningen från västnordväst till ostsydost. En stenar stack upp 
genom täcket av lavar och mossor, och flera 4-6 dm stora, flata hällar låg fullt synliga vid 
trädet i stensättningens västra del. 

Efter avtorvningen: Gravens mått var 4, 7 x 2,8 m efter avtorvningen. En grusbädd verkade 
utgöra botten på stensätttningen, samtidigt som den tjänstgjorde som fyllning mellan stenarna 
vars storlek varierade mellan 1 och 3 dm, bortsett från de större hällarna. Grusets storlek 
varierade mellan 0, 1 och 5 cm. Enstaka stenar har hamnat vid sidan av grusbädden i öster och i 
norr. (Se planritning). 

I stensättningens mitt fanns ett kulturlager som innehöll flera rödfärgningar, kanske rester av 
ett brandlager. Kulturlagrets sand var i övrigt mellanbrun. 

Nedrensning till berget: Bergsskrevan gick ungefär 2 dm djupt ner i berget, men den löpte 
inte efter stensättningens hela längd. Den avbröts i en rät vinkel av ytterligare en låg klippkant 
vid stensättningens mitt. I denna fördjupning hittades en benkoncentration, ca 30 cm i 
diameter. Koncentrationens centrum hade koordinaten 99,6/213,4. 

Rödfärgningarna var bara några centimeter djupa och det hittades inga ben eller kol i dem. 
Däremot fanns kol på två andra ställen vid hällarna i väst och i norr. Kolförekomsterna var 
otydliga, uppblandad med sand och utspridd i väster, tydligare men fortfarande uppblandad 
med sand och utspridd i norr. Tre kolprover togs.(100,6/213,0 över en yta 60 cm i diameter; 
100,4/211,4 och 100,5/211,5;). 

Efter undersökningen återställdes stensättningen till sitt ursprungliga utseende. Det fanns en 
möjlighet att den skulle kunna ligga kvar även om närområdet påverkades av vägbygget. 

5.2 Stensättning nr 2 

Stensättning nr 2 låg 6-8 meter väster om nr 1 och dess lägsta del var 33,5 mö h. Den var 
placerad på en liten bergsrygg som gick i nord-sydlig riktning. Stensättningens västra halva låg 
på berg som sluttade ordentligt mot väster. Ungefär 1 m söder om graven fanns förlängningen 
av stupkanten från stensättning nr 1, här med ca 2 meters fallhöjd. Berget låg i dagen nedanför 
stensättningens västra sida och mot stupkanten i söder. 



Före avtorvningen: Stensättningens form bedömdes vara oval 5 x 6 m och 0,2 m hög, med 
längdriktningen längs med bergsryggen i nord-sydlig riktning. Graven var bevuxen med lavar, 
och en tall som stod strax söder om stensättningens mitt. Stenar, 1-3 dm stora, stack upp 
genom lavtäcket, och runt tallen kunde man fläckvis se grusbädden under och mellan stenarna. 
Grusets storlek varierade mellan 0, 1 och 5 cm I den norra och nordöstra delen av 
stensättningen fanns 2-6 dm stora hällar, men det var svårt att avgöra om hällarna i norr var en 
del av stensättningen eftersom de verkade ha spruckit loss från det underliggande berget. 
Hällarna i nordost var dock tydligt flyttade till platsen. 

Efter avtorvningen: När avtorvningen slutförts stod det klart att grusbädden i stensättningens 
västra del rasat nedför sluttningen på stensättningens västra sida. Eftersom det hade rasat ned 
mer i den sydligaste delen var stensättningen nu oregelbundet triangulär om man såg 
grusbädden som dess yttre gräns. Bredden blev då 6, 5 m i söder och längden 5,5 m. 
Ursprungligen bör dock graven haft den form som den glesa stenpackningen antyder, d.v.s. 
oval och 5 x 3 m. 

Hällarna som spruckit från berget i norra delen av stensättningen visade sig vara eldsprängda 
från berggrunden. Vidare vittnade också en svag rödfärgning i grusbäddens ljusbruna sand 
strax norr om stensättningens mitt och en tydlig rödfärgning i dess sydöstra del om 
eldpåverkan. I den senare rödfärgningen syntes också kol. 

Mest anmärkningsvärt var att brända ben hittades på ytan i grusbädden redan efter 
avtorvningen, d.v.s. så gott som oskyddat. De hittades främst i stensättningens norra halva. 

Nedrensning till berget: Vid nedrensningen upptäcktes att också stensättning nr 2 anlagts i en 
försänkning i berget. Här verkade dock sänkan inte bara vara naturens verk: lsräfllorna från 
inlandsisen avbröts där försänkningen var och i den var berggrunden sprucken av eld. Den 
återfunna skörbrända stenen motsvarade inte alls den volym som verkade ha försvunnit ur 
försänkningen. Också denna försänkning var ungefär 2 dm djup med ett rätvinkligt avbrott, 
ungefär som om någon skurit en jättelik "tårtbit" ur berget med snittet djupast vid tårtbitens 
spets. I försänkningen hittades brända ben i en koncentration, 40 cm i diameter med centrum 
på koordinaten 102, 8/202, 0. 

Benmängden i den koncentrationen var dock liten jämfört med den som hittades under och 
mellan de eldpåverkade hällarna i norr. Det stod nu klart att de var en del av 
gravkonstruktionen; de fungerar som täckhällar för de brända ben som låg där. Under den 
största hällan fanns dessutom en decimeterstor och decimeterdjup försänkning där det också 
fanns ben. I övrigt var jordlagret under hällan 2-3 cm, men fyndtätheten var densamma som i 
resten av benkoncentrationen under den. Även om benkoncentrationen var spridd över en stor 
yta var det trots allt under den största hällan som koncentrationens centrum fanns. 

Fyra kolförekomster hittades i stensättning nr 2 och prover togs ur alla fyra: ( I 00,9/203, 6; 
101,7/201,2; 104,8/199,9: 103,5/200,0). 

5.3 Stensättning nr 3 

Stensättning nr 3 låg nedrasad runt en bersgsknabbe ungefär 6 m nordväst om stensättning 
nr 2. dess lägsta del låg ungefär 33 m ö  h, en bedömning som bygger på den del av 
stensättningen som fortfarande kan antas ligga kvar i sitt ursprungliga läge. Knabben utgjorde 
på sätt och vis det sydvästra hörnet av Risberget, för söder och väster om den fanns bara svaga 



sluttningar kvar av berget. Knabben avgränsades i väster av en stup som utgjorde kanten av en 
2 m djup bergskreva. Toppen på knabben var rundad, och ut mot sidorna blev den brantare, så 
pass brant att det var svårt att hålla sig kvar när man stod där. Den sluttade brant åt alla håll 
utom mot norr, där den sluttade svagt mot den västsluttande platå som både stensättning nr 1 
och 2 kan sägas ligga på. 

Före avtorvningen: Vid inventeringen 1982 bedömdes stensättningens storlek vara ungefär 4 
m i diameter, men redan innan avtorvningen började stod det klart att detta var en 
bedömningsfråga p.g.a. det nedrasade materialet. Räknar men in allt nedrasat material inklusive 
det som blandats med söndervittrat berg i klippskrevan i väster, blir stensättningens mått 
ungefär 6 x 8 m. Gravmaterialet låg i en oregelbunden cirkel runt bergsknabben, men en 
grusbädd, delvis dold av lavar och med stenpackning, fanns fortfarande kvar i sitt ursprungliga 
läge i den norra delen alldeles intill knabbens topp. 

Efter avtorvningen: Brända ben hittades på ytan av grusbädden i stensättningens norra del. 
Grusbädden ligger i en halvcirkel runt knabbens norra sida. Grusstorleken varierar mellan 0, 1 
och 5 cm, medan stenarna i den glesa stenpackningen var 1- 6 dm stora. De flesta stenarna var 
kantiga, som om de brutits loss från berget. Den största delen av stenpackningen hade rasat 
ned på sidorna av knabben och där fanns inte heller rester av någon grusbädd. 

Rensning ned till berget: Rensning utfördes av förklarliga skäl endast i den norra delen där 
grusbädden fortfarande var kvar. En koncentration av brända ben hittades i en ca 15 cm djup, 
naturlig grop i berget. Benen fanns från grusbäddens yta ca 2 dm ovanför gropens botten till 
ungefär 5 cm ovanför gropens botten. Diametern på benkoncentrationen var 60 cm vid ytan, 
men minskade då man gick djupare ned. Koncentrationens centrum hade koordinaten 
110,3/197,5 . Kol blandat med sand togs från fyndplatser med koordinaterna 110,2/197,8; 
111,8/197, 1 och 111,1/197,5. 

6 Diskussion kring stensättningarna 

De tre stensättningarna låg alla mer än 33 m ö  h, vilket skulle ge en datering till bronsåldern 
(1200 f.Kr. enligt Broadbents kalibrerade landhöjningskurva, Broadbent 1979:214), om de 
anlades vid den dåtida havsstranden. Emellertid är det svårt att se de låga små och otydligt 
formade stensättningarna som bronsåldersrösen. Storleken både på gravarna och stenarna som 
utgör stenpackningen är för liten för att kunna jämföras med bronsåldersgravar längs 
Bottenviken. 

Nu verkar detta röra sig om en tidigare okänd typ av gravar, vilket gör att dateringen blir extra 
svår om inte C-14 dateringarna går att genomföra. Det som är annorlunda med de här gravarna 
jämfört med de som hittats tidigare är grusbädden som den glesa stenpackningen vilar på. 
Storleken på stensättningarna och den otydliga formen leder oss dock att tro att de hör till 
järnåldern. (Gravar i samma storlek har t.ex. hittats vid grävningarna i Harrsjöbacken, Bureå, 
även om de är anlagda på morän utan anlagd grusbädd. Rapporten har ännu inte publicerats.) 

Makrofossilanalyserna har vid den här rapportens färdigställande ej gjorts. Skulle de eller 
pollenproverna visa spår efter kulturväxter hör gravarna förmodligen inte till bronsåldern, det 
skulle innebära att jordbruk förekom åtskilligt tidigare än vad som brukar anses som rimligt så 
långt norrut. Vanligtvis brukar man prata om slutet av vikingatiden eller senare som 
jordbrukets början i norra Västerbotten. 



C-14 analyser har ännu ej genomförts och risken finns att träkolet är kontaminerat av senare
tiders organiska material p.g.a. det tunna marklagret. De brända benen kan genom bränningen
ha blivit av med det organiska kol som behövs för mätningarna. I så fall kan gravarna inte C-
14 dateras.

De brända benen skall genomgå en osteologisk analys, men tillsvidare utgår vi från att det är 
människor som ligger i gravarna, med ett litet frågetecken för benkoncentrationen under 
täckhällan, där ett mycket litet rörben hittades, för litet för att vara från en människa. 

Gravarnas konstruktion framgår ganska tydligt efter grävningarna: Efter bränningen av den 
döde har man placerat benen i en svacka i berget, naturlig eller konstgjord. Koncentrationerna, 
främst i stensättning nr 1 och 2, var så sammanhållna att någon slags behållare måste ha 
använts för benen. Därefter täcktes behållaren av ett gruslager som kompletterades med en gles 
stenpackning på ytan. 

Hällarna på stensättning nr 1 och 2 verkar inte vara rester av hällkistor. Däremot står det klart 
att åtminstone en hälla i stensättning nr 2:s norra ände tjänstgjort som täckhälla för ytterligare 
en bengömma förutom den som fanns i den konstgjorda försänkningen. Benen under täckhällan 
kan vara en sekundärgrav. 

Avsaknaden av eldsprängt berg under stensättning nr 1 och 3, antyder att 
likbränningen/gravbålet genomförts på den plats där stensättning nr 2 senare anlades. 

7 Sammanfattning 

Stensättningarna på Risberget i Hedensbyn är en ny sorts gravar som inte varit känd tidigare. 
Det karaktäristiska med dem är den grusbädd som bildar underlag för den glesa 
stenpackningen. En försänkning i berget, naturlig eller konstgjord, har blivit den del av graven 
där de kremerade benen av den döde lagts. 

Gravarna har ännu inte C-14 daterats, men med ledning av stensättningarnas storlek kan det 
sägas att de inte hör till bronsåldern, utan till järnåldern. 

Makrofossilprover och pollenprover förväntas ge svar på om gravarna hör hemma i ett 
jordbrukssamhälle eller ej. 

För Skellefteå museum: 

OL--ft��, 
Olof Östlund 
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Bilagor 

Fynd och prover 

Stensättning nr 1: 

Fynd: 
99,6/213,4 
Sållfynd 

Prover: 
100,4/211,4 
100,5/211,5 
100,6/213,0 

Brända ben i koncentration, 30 cm i diam. Vikt: 63,4 g. 
Br. ben. 4,6 g 

Kol blandat med sand. 23, 1 g. 
Kol blandat med sand. 0,3 g. 
Kol blandat med sand över en yta 60 cm i diam. 15,8 g 

Följande makrofossilprover är tagna över ytor 3-4 dm i diameter, med den uppgivna 
koordinaten i centrum: 
99,2/212,8 Makrofossilprov/pollenprov 
99,3/213, 1 Makro/pollen 
99, 5/212, 6 Makro/pollen 
99,5/212,8 Makro/pollen 
99,5/213,1 Makro/pollen 
99,5/213,4 a) Makro/pollen i benkoncentration 
99 ,5/213, 4 b) Makro/pollen i benkoncentration. 
99,8/212,4 Makro/pollen 
100,3/212, 7 Makro/pollen 
100,5/211,2 Makro/pollen 
100,5/211,8 Makro/pollen 

Stensättning nr 2: 

Fynd: 
104,2/200,0 

102, 8/202, 0 
100,8/202,2 
Sållfynd 

Prover: 
100,9/203,6 
101,7/201,2 
104,8/199,9 
103,5/200,0 

Br. ben i koncentration, 1 m i diam. med centrum under täckhälla. 47,1 g. 
(Inkl. 1,5 g. ytfynd från den norra delen av stensättningen). 
Br. ben i koncentration, 40 cm i diam. 4,4g. 
Br. ben. 0,2 g. (Koordinaten är ungefärlig). 
Br. ben. 15,2 g. 

Kol blandat med sand. 9,4 g. 
Kol blandat med sand. 2,9 g. 
Kol blandat med sand. 16,0 g. 
Kol blandat med sand 3,0 g. 

Följande makrofossilprover är tagna över ytor 3-4 dm i diameter, med den uppgivna 
koordinaten i centrum: 
101,9/201,3 Makrofossil prov/pollenprov 
103,0/200,0 Makro/pollen 



102,8/201,8 Makro/pollen i benkoncentration 
104,2/200,0 a)Makro/pollen i benkoncentration under täckhälla. 
104,2/200,0 b)Makro/pollen i benkoncentration under täckhälla 
100,8/203,5 Makro/pollen i rödfärgning med kol. 

Stensättning nr 3: 

Fynd: 
110,3/197,5 
Sållfynd 

Prover: 
110,2/197,8 
111,1/197,5 
111,8/107,1 

Br. ben i koncentration, 60 cm i diam. 24,5 g. (Inkl. 7, 7 g. ytfynd). 
Br. ben 2, 7 g. 

Kol blandat med sand. 16,4 g. 
Kol blandat med sand. 6,4 g. 
Kol blandat med sand 12,2 g. 

Följande makrofossilprover är tagna över ytor 3-4 dm i diameter, med den uppgivna 
koordinaten i centrum: 
110,3/197,3 Makrofossil prov/pollenprov 
110,5/197,9 Makro/pollen 
111,8/197,1 Makro/pollen 



BETA ANALYTIC INC. UNIVERSITY BRANCH 
4985 S.W. 74 COURT 

DR. M.A. TAMERS and MR. D.G. HOOD 
MIAMI, FLORIDA, USA 33155 
PH: 305/667-5167 FAX: 305/663-0964 
E-MAIL: beta@radiocarbon.com

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES 

FOR: 
Dr. Olof Ostlund 

Skellefteå Museum 

Sarnple Data Measured 
C14 Age 

DATE RECEIVED: 

DATE REPORTED: 

C13/C12 
Ratio 

Decernbe r 2, 1 996 

February 12, 1997 

Conventional 
C14 Age (*) 

Beta-100079 

SAMPLE #: 

1080 +/- 40 BP -25.0 o/oo 1080 +/- 40 BP 

ANALYSIS: 
MATERIAL/P material): acid/alkali/acid 

Beta-100080 2340 +/- 40 BP -26.0 o/oo 2320 +/- 40 8P 

SAMPLE #: RAÄ 335 
ANALYSIS: AMS(Oxford) 
MATERIAL/PRETREATMENT:(charred material): acid/alkali/acid 

NOTE: It is important to read the calendar calibration information 
and to use the calendar calibrated results (reported separately) when 
interpreting th�se results in AD/BC terms. 

Dates are reported as RCYBP (radiocarbon years before present, 

"present" = 1950A.D.). By lnternational convention, the modern 

reference standard was 95% of the C14 content of the National 

Bureau of Standards' Oxalic Acid & calculated using the Libby C 14 

half life (5568 years). Quoted errors represent 1 standard deviation 

statistics (68% probability) & are based on combined measurements 
of lhe sample, background, and modern reference standards. 

Measured C13/C12 ratios were calculated relative to the PDB-1 

international standard and the RCYBP ages were normalized lo 

-25 per mil. lf the ratio and age are accompanied by an (*), then the 

C13/C12 value was estimated, based on values typical of the 
material type. The quoted results are NOT calibrated to calendar 

years. Calibration to calendar years should be calculated using 

the Convenlional C14 age. 
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS 

" 

G, 

0 

0 
.... 

(Variables: C13/Cl2=-25.0:lab. mult=l) 

Laboratory Number: 

Conventional radiocarbon age: 

Beta-100079 

1080 ± 40 BP 

1200 

1100 

1000 

Calibrated results: 
(2 sigma, 95% probability) 

Intercept data: 

Intercept of radiocarbon age 
with calibration curve: 

1 sigma calibrated results: 
(68% probability) 

1080 ± "10 BP 

t 

t 

900 

cal AD 885 to 1020 

cal AD 985 

cal AD 960 to 1005 

ICOO 

cal 1'10 

References: 

Pretoria Calibratio11 C11rve for Short live,/ Samples 

Vogel, J. C., Fu/s, A., Visser, E. and Becker, B., 1993, Radiocarbon 35(/), p73-86 

A Simplijied Approach to Ca/ibrati11g C/4 Dates 

Talma, A. S. and Vogel, J. C., /993, Radiocarbon 35(2), p317-322 

Calibratio11 - I 993 

Stuiver, M., Long, A., Kra, R. S. and Devine, J. M., 1993, Radiocarbon 35(1) 

1100 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
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34 m öh 

A: 101,7/210 

Träd 

RAÄ 179, Skellefteå sn 
Profilen A-B, stensättning nr 1. 
Ritad mot NNO av Lennart Sundqvist. 

B: 98/216 
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Teckenförklaring, profiler: 
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>'fff/ = Brända ben 

= Förmultnad humus 
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= Brandlager/rödfärgning 
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RAÄ 179, Skellefteå sn 
Planritning stensättning nr 2 efter avtorvning 

med benkoncentreation och skörbränd sten inlagd. 

+ 

Ritad av Olof Östlund. 

E: 106/202 

., ' ., '
✓ 

\ 
,I \ 

+ 

Grusbädd ---+:..::- -
..

... 

', ', Benkoncentration 
I \· • 

\ 
I 

+ 
-.. I 

' I .... ,,_1 + 

( + 
I 
I ' 

- -, 
\ ' 
,_, 

Berg i dagen 

+ 

✓ 

,I 

Grusbädd ---1---__ 

-- ---

✓ 

," 
.., ..---

, 
✓ 

I 

I+ sten 

� 
-... .... + + ...... 

+o
.... ..

.... , 
.... , ' 

' 
. ' ' 

+ 

100/199 

' ' 
'-
'
' 

----------, --
+ \ . ----.:;:----

' I 
', I 

', .... 1

0 

-- - --,

+ 

D: 99,4/202 

+ 

0 

+<:::::i 

cJ 

+ 

+ 

C::i 

+ 

+ 

Berg i dagen 

◊L')D

/ 

+ 

+ · /
/ 

/ 

/ 

0, 1-0,4 m hög 

/ 

/ 

. 

106/206 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

� Humus 

+ 

I .
I 

0, i -0,2 m hög +

/ .
I + 

+ 
100/206 



RAÄ 179, Skellefteå sn 
Planritning stensättning nr 3 

N 

efter avtorvning med benkoncentration inlagd. 
Ritad av Olof Östlund. 
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C: 106/202 

34m öh 

RAÄ 179, Skellefteå sn 
Profilen C-D, stensättning nr 2. 
Ritad mot öster av Lennart Sundqvist. 

Träd:-

... - .. Skörbränd sten 

Bränd och sprucken berggrund 

D: 99,4/202 

34 mö h 

33 m öh __________________________________________________________________ _L 33 möh

0 lm 

E: 106/197 

RAÄ 179, Skellefteå sn 
Profilen E-F, stensättning nr 3. 
Ritad mot väster av Lennart Sundqvist. 

F: 112/197 
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