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Inledning 

Med anledning av en ansökan från Skellefteå kommun, gatukontoret, att få utöka den 
intilliggande grustäkten in på fastigheten Gärdsmark I 0: 1, tog länsstyrelsen 1996-05-06 ( dnr 
220-10123/95) beslut om att Skellefteå kommun skulle bekosta en arkeologisk
förundersökning på platsen. Förundersökningen genomfördes av personal från Skellefteå
museum fr.o.m. den 26/8 t.o.m. den 13/9 1996. Lennart Sundqvist var ansvarig
fältarbetsledare och Olof Östlund skrev rapporten.

Syfte 

Syftet med undersökningen var att skaffa fram information om fornlämningsbilden i området 
som berörs av täktansökan. Förundersökningen skulle visa boplatslämningarnas utbredning, 
visa om anläggningar fanns på boplatsen och boplatslagrens tjocklek och fyndinnehåll. 
Informationen skall ligga till grund för länsstyrelsens bedömning av täktföretagets tillåtlighet 
enligt 2 kap. KML. 

Miljöbeskrivning och känd fornlämningsbild 

Gärdsmark 10: I ligger på den sydvästra sidan av en rullstensås som löper från nordväst till 
sydost. Rullstensåsen är en rest från en av inlandsisens isälvar, och dess marksammansättning 
är ett resultat av isälven och det forntida hav som senare ersatte inlandsisen. Rullstensåsen är 
terrassformad och man kan tydligt se de strandvallar som skapats av vågornas skvalpande. De 
högre terrasserna består mest av kullersten, men marken blir sandigare ju längre ned på åsens 
sida man går. De två lägsta terrasserna består nästan enbart av sand. 

Området är bevuxet med gles tallskog, ris, ljung och lavar, något som visar hur lättdränerad 
marken är. På fastighetens västra del finns en illegal motocrossbana som börjar nere i den 
grustäkt som gränsar mot fastigheten i nordväst. Vidare begränsas Gärdsmark I 0: I på den 
sydvästra sidan av en grusväg som går längs med åsens fot, och i nordost utgörs gränsen av 
åsens krön. Även i ett större perspektiv dominerar åsen landskapet, tillsammans med den 
uppodlade dalgången på dess södra sida. Åsen har sedan länge använts till täktverksamhet; 
grustäkter finns både nordväst och sydost om platsen för förundersökningen. 

Täktverksarnheten har bidragit till att man tidigare har hittat flera fornlämningar längs åsen. 
Den närmaste, (RAÄ 410), hittades ungefär 1 km öster om Gärds mark 10: 1, också det en 
boplats utan synlig anläggning. Där har man vid inventeringar hittat skärvsten, brända ben, 
kvartsavslag och kvartsitavslag. I närheten av den boplatsen har också snörornamenterad 
keramik, (stridsyxekeramik), hittats. 

Boplatsen på Gärdsmark 10:1 har en lägsta höjd som är 59 mö h, och om boplatsen var 
havs bunden så var åsen en udde i den dåtida skärgården, med grunda havsvikar på både den 



norra och södra sidan. I Noel Broadbents kalibrerade landhöjningskurva motsvarar 59 m ö  h 
en datering till 3100 f.Kr., d v s  mellanneoliticum. (Broadbent 1979:214) 

Undersökningsmetodik 

Fastigheten undersöktes först med kvadratmeterstora provrutor med 10 m ekvidistans, så att 
lämpliga lägen för förundersökningens schakt kunde bestämmas. Därefter sattes ett 
koordinatsystem upp där x-axeln gick från syd till nord och y-axeln från väst till öst. 
Vägverkets och lantmäteriverkets fixpunkter lades in i koordinatsystemet: 79,2/177,6 
respektive 49,2/185,5. (Se översiktskarta) 

Förundersökningen genomfördes med handredskap i lager om ca 10 cm efter avtorvning. 
Samtliga schakt grävdes i kvadratmeter-rutor och alla jordmassor sållades. Nivå 1 och 2 som 
grävdes ut fullständigt dokumenterades med planritningar i skala 1 :20 och avvägdes. På de två 
ställen där fynden av ben verkade fortsätta under nivå 2 grävdes ytterligare ett lager om 10 cm. 
I detta lager upphörde fynden och inga urskiljbara färgningar eller konstruktioner fanns att rita 
av på nivå 3. 

Dokumentation gjordes också med kamera; fotografier togs med färgfilm. 

En definitionsfråga som måste klargöras här är skillnaden mellan "lager" och "nivå" i 
rapporten. Lager är det man gräver ut mellan nivåerna. Nivåerna är således det "golv" som 
man får när man rensat bort lagret som är ovanför. Ett lager i den här utgrävningen sträcker sig 
alltså 10 cm i djupled, en nivå har däremot ingen utsträckning i djupled. 

Undersökningsresultat 

Schakt 1, Anläggning 1; kokgrop 
Vid upptagningen av provrutor hittades i en av rutorna stora mängder skörbränd sten, ben och 
ett kvartsämne för redskapstillverkning. En yta 2 x 3 m avtorvades för att grävas ut. Schaktets 
längdriktning lades i nord-sydlig riktning och dess sydvästra hörn fick koordinaten 100/200. 
Skärvstenskoncentrationen som påträffades i provrutan kom då att hamna strax söder om 
schaktets mitt. (Se skiss och planritning). 

Vid undersökningen påträffades stora mängder ben, varav den största mängden hittades i ett 
område med rödfärgad sand i schaktets norra del. Bland benen fanns ben från åtminstone säl 
och fisk, men någon grundlig osteologisk analys har inte utförts. Utöver benen hittades 
kvartsavslag, det tidigare nämnda kvartsämnet och träkol. 

Vegetationslagret var ca 5 cm tjockt och bestod av ljung, ris, lavar och förmultnade 
växtdelar. 

Lager 1 sträckte sig ca 10 cm under veget;ti�nslagret, utan störningar i lagerföljden. 
Blekjorden var centmetertjock och övergick sedan till orangebrun sand. Ett område med 
rödfärgad sand och ben fanns i schaktets norra del. Den skörbrända stenen fanns till en viss 
del i den södra delen av rödfärgningen , men den största mängden låg utanför rödfärgningen 
på dess södersida. 



Lager 2 gick 10 cm djupare än nivå 1. Orangebrun sand, men skärvstenen upphörde nästan 
helt i detta lager. Rödfärgningen fanns kvar men har blivit mindre till ytan på nivå 2. I detta 
lager hittades också kol på tre ställen; 100,45/200,95 ; 100,95/201,95 ; 102,45/200,80. Alla 
tre kolförekomsterna hittades på ungefär samma djup, bara någon centimeter under nivå 1. 

Lager 3 var tänkt att bli en profil genom rödfärgningen, men eftersom dess gränser var 
odefinierbara grävdes detta lager endast i en cirkel med 70 cm diameter, 10-20 cm ytterligare 
under nivå 2. Benfynden upphörde 10 cm under nivå 2. 

Kommentar: Den skörbrända stenen låg i ett vågrätt lager. Om stenen har kommit från en 
kokgrop så borde rödfärgningen indikera gropens plats. Mängden skörbränd sten som låg i 
den rödfärgade sanden var dock inte stor, i motsats till mängden ben. Gropanvändarna verkar 
ha städat ur gropen på sten men inte ben. 

Schakt2 
Indikationer i form av skärvsten i en provruta föranledde ett schakt om 5 kvadratmeter ett 
stycke väster om schakt 1. Det en meter breda schaktet lades bredvid provrutan i riktningen 
nord-syd. Det sydvästra hörnet fick koordinaten 105/189. 

Den nordligaste meterrutan (109/189) innehöll stora mängder ben och skörbränd sten. Där 
hittades också kvartsavslag, minst två kvartsskrapor (kanske fem beroende på tolkning), samt 
en 25 mm lång slagen ändskrapa eller pilspets i kvartsit. Den har en ryggås (rester av hörnet 
på ämnet) och returser i spetsen. I den rutan hittades också två avslag av hälleflinta. 

Vegetationslagret var 5-10 cm tjockt och bestod av ljung, lavar och förmultnade växtdelar. 

Lager 1 sträckte sig ca 10 cm under vegetationslagret utan störningar i lagerföljden. Här fanns 
sparsamt med skörbränd sten bortsett från de två nordligaste rutorna, där det fanns en 
koncentration. I de rutorna fanns också en benkoncentration, men ingen rödfärgning. Den 
orangebruna färgen på sanden var gemensam för alla fem rutorna. Förutom benen och den 
skörbrända stenen hittades också avslag av kvarts i detta lager. 

Lager 2 sträckte sig ca 10 cm under nivå 1. Koncentrationen av skörbränd sten och ben blev 
än mer markant i de två nordligaste rutorna på nivå 2. I de övriga rutorna upphörde i stort sett 
fynden av skörbränd sten och ben i detta lager. Träkol hittades vid norra kanten på den 
nordligaste gropen (109,85/189,20), ungefär fem centimeter under roten till den stubbe som 
fanns i rutan, vilket är detsamma som fem centimeter under nivå 1. Här hittades också 
kvartsavslag, avslag av hälleflinta, minst två kvartsskrapor och en slagen ändskrapa eller 
pilspets i kvartsit. 

Lager 3 I den nordligaste rutan grävdes ytterligare 10-15 cm. Ben fynden upphörde vid 
ungefär 10 cm djup och de fanns bara i norra delen av den rutan i detta lager. Ingen mer 
skörbränd sten, men på det djupet där benfynden upphörde ändrade sanden utseende. Den blev 
grövre; från mindre än 1 mm i diameter till 2-3 mm i diameter, och färgen fick en gråare ton 
än den tidigare orangebruna sanden. 

Kommentar: Den stora mängden av skörbränq sten, ben och andra fynd indikerar att det nära 
schaktets norra del borde finnas någon anläggning, men sanden visar inga spår av upphettning 
(rödfärgning). Den skörbrända stenen och benen kan ha rensats ut från en kokgrop nära 
schaktets norra del. Det som vi har återfunnit i detta schakt är avskräde från den. 



Schakt3 
Schakt 3 lades på terassen närmast ovanför den terass där schakt 1 och 2 tagits upp. 
Indikationer i form av kvartsavslag och skärvsten i en provruta föranledde schaktet som 
placerades öster om provrutan. Schaktet gjordes en meter brett och tre meter långt med 
längdriktningen i nord-syd. Det sydvästra hörnet fick koordinaten 133/216. Marken på denna 
terass bestod mestadels av sand, men med litet inblandning av kullersten. 

Vegetationslagret var ca 5 cm tjockt, bestående av lavar, ljung och förmultnade växtdelar. 

Lager 1 Den norra delen av meterruta 135/216 har blivit omrört av schakt- eller 
skogsmaskiner. Två blekjordslager syntes där. Lager 1 sträckte sig ca 10 cm under 
vegetationslagret. Mest skörbränd sten hittades i de två sydligaste rutorna, kanske till följd av 
lagerstörningen. Sanden var orangebrun under det tunna blekjordslagret, men i ett stort 
område var marken rödfärgad. Ben hittades bara i ett litet område längs schaktets västra kant, i 
rödfärgningen. (Se planritning). Något enstaka kvartsavslag hittades också. 

Kommentar: Schaktet utökades inte p.g.a. tidsbrist, den begränsade mängden fynd och risken 
för maskinernas påverkan av marklagren. Rödfärgningen och benfynden verkar dock ha ett 
centrum väster om schaktet, kanske var detta utkanten av en kokgrop. 

· Slutsatser

Boplatslämningarna på Gärdsmark 10: 1 var, med utgångspunkt från fynden av sälben, troligen 
havsbundna. Kokgropen och koncentrationen av skörbränd sten i schakt 1, samt 
koncentrationen av skörbränd sten i schakt 2 ligger drygt 59 m ö h, vilket skulle innebära att 
en datering efter en kalibrerad landhöjningskurva ger 3100 f.Kr, eller mellanneolitikum. 

Fyndet av ändskrapan/pilspetsen skulle kunna visa på influenser söderut. Sättet att bearbeta 
stenen är enligt fältarbetsledare Lennart Sundqvist inte typisk för Norrland men är det i 
Sydskandinavien. Fyndet påminner utseendemässigt om en mikrolit, men det skulle också 
kunna röra sig om ett avslag - om det inte vore för retuscherna i spetsen. Det tidigare fyndet av 
snörornamenterad keramik vid RAÄ 410 styrker tanken att sydskandinaviska influenser 
funnits i området. Om människorna själva var sydskandinaver, eller om de hade kontakter 
med sydskandinaver - eller om hela tankegången är felaktig - kan vi inte avgöra idag. 

Människorna som bodde här levde av sälfångst och fiske, förmodligen också fågel och 
småviltsjakt. Den långrunda viken som fanns.för 5100 år sedan borde ha skapat ypperliga 
möjligheter till ett rikt djurliv. 

Man lagade mat med hjälp av upphettade stenar i kokgropar - rödfärgningen i schakt 1 är 
förmodligen rester av en sådan, och rödfärgningen i schakt 3 skulle också kunna ha med 
matlagning att göra. Den lilla mängden skörbränd sten i rödfärgningen i schakt 1 visar att man 
när man var klara på platsen rensade ur gropen på sten, men inte på ben. Varför? 

Den skörbrända stenen som hittades söder·om rödfärgningen i schakt 1 och i norra delen av 
schakt 2 är sådant som människorna rensat bort, i schakt 2 med tydliga tecken på att även 
annat skräp hamnat där. 



Sammanfattning 

På den av täktansökan berörda fastigheten Gärds mark 10: 1 finns spår av en mellanneolitisk 
boplats med indikationer på sydskandinavisk stenbearbetningsteknik. På boplatsen har

åtminstone en kokgrop återfunnits tillsammans med skörbränd sten och stora mängder ben; 
bl.a. från säl och fisk. Avslag av hälleflinta, kvartsavslag, kvartsskrapor och en slagen pilspets 
eller ändskrapa i kvartsit, har påträffats. 

Områdets eventuella kontakter med Sydskandinavien gör platsen - tillsammans med åsen i 
övrigt - intressant att fortsätta att bevaka vid framtida täktverksamhet. 

För Skellefteå museum: 

ow �tl.u-ef 
Olof Östlund 
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Schakt 1, lager 1 

100/200 
101/200 
102/200 

100/201 

101/201 

102/201 

lager 2 

100/200 
101/200 

102/200 

100/201 

101/201 

102/201 

lager 3 

K vartsavslag 
Brända ben 
Br. ben 
K varts(avslag) 
Br. ben 
K vartsavslag (?) 
Br. ben 
K vartsavslag 
K vartsämne, kärna 
Br. ben 
K varts(avslag) 

Br. ben 
Br. ben 
Kol 
Br. ben 
K vartsavslag 
Kol 
Br. ben 
Kol 
Br. ben 
K vartsavslag 
Br. ben 
K vartsavslag 

102,5/200, 7 Br ben 
(70 cm i diam.) 

Schakt 2, lager 1 

105/189 
106/189 

107/189 

108/189 

109/189 

Kvarts( avslag) 
Br. ben 
K vartsskrapa (?) 
Br. ben 
Kvarts( avslag) 
Br. ben 
Kvarts( avslag) 
kvartsitavslag 
Br. ben 
K vartsavslag 
K vartsskrapa 
Hälleflinta. avslag. 
K vartsskrapa 

Bilagor 

Fynd och prover 

1 st, < 5 gram. 
84 fragm. 30 g. 
275 fragm. 70 g. 
4 st. (3 avslag, 1 osäker). 5 g. 
4 fragm. < 5 g. 
1 st. < 5 g. 
99 fragm. 25 g. 
1 st. < 5 g. 
1 st. 330 g. 
435 fragm. 120 g. 
2 st. (1 avslag, 1 osäker). 5 g. 

3 fragm. < 5 g. 
183 fragm. 30 g. 
(101,45/200,95). 15 g. 
855 fragm. 150 g. 
4 st. 10 g. 
(102,45/200,95). 10 g. 
7 fragm. < 5 g. 
(100,95/201,95). 5 g. 
98 fragm. 20 g. 
1 st. < 5 g. 
853 st. 110 g. 
2 st.< 5 g. 

177 st. 25 g. 

3 st. (1 avslag, 2 osäkra). 10 g. 
3 fragm. < 5 g. 
1 st. < 5 g. 
13 fragm. 5 g. 
3 st (2 avslag, l osäker). 5 g. 
24 7 fragm. 35 g. 
10 st. (4 avslag, 6 osäkra). 20 g. 
1 st. < 5 g. 
l 093 fragm. 115 g.
27 st (varav 2 är inritade på planritning). 90 g
1 st. 5 g.
1 st. 5 g:
l st< 5 g.



lager2 

l05/189 
l06/189 
107/189 
l08/189 

109/189 

lager 3 

l09/189 

K vartsavslag 

Br. ben 
Hälleflinta, avslag 
Br. ben 
Kvarts( avslag) 
K vartsskrapor (?) 
Pilspets/ändskrapa i 
kvartsit 
Kol 

Br. ben 

Schakt 3, lager 1 

133/216 
134/216 

135/216 

Br. ben 
Br. ben 
K vartsavslag 

2 st.< 5 g. 

46 fragm. 5 g. 
lst.5g. 
688 fragm. 115g 
11 st. (10 avslag, 1 osäker). 30 g. 
2 st.< 5 g. 
1 st.< 5 g. 

(109,85/189,20). 15 g. 

267 st. 25 g. 

4 fragm. < 5 g. 
20 fragm. < 5 g. 
3 st.< 5 g. 



Skörbränd sten 

Schakt 1 Schakt2 Schakt 3 

100/200 1,51 kg 105/189 1,75 kg 133/216 0,80 kg 
101/200 6,72 kg 106/189 0,25 kg 134/216 0,47 kg 
102/200 2,60 kg 107/189 2,15 kg 135/216 0,00 kg 
100/201 0,62 kg 108/189 3,12 kg 
101/201 4,94 kg 109/189 7,57 kg 
102/201 4,30 kg 
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Karta över schakt och fixpunkter 
Gärdsmark 10:1, Skellefteå sn. 
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Gärdsmark 10:1, Skellefteå sn. 
Planritningar schald 2. Ritade av Olof Östlund. 
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. Skellefteå sn Gärdsmark 10.1! d Olof östlnnd.3 Rita av . tn1· ng schakt Plann 
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Teckenförklaringar: 

�· = Område med boplatsindikationer.

• = Skörbränd sten.

X = Kvarts och skörbriind sten.

§ = Förundersökningsschakt.
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N 

Karta över schakt och fixpunkter 
Gärdsrnark 10:1, Skellefteå sn. 

105/189 

- - - -

□ 
100/200 

--- ---

D 
133/216 

· Fix på sten
@ 140,2/218,3 

(63,96 mö h) 

Fix på stenblock 
® 99,1/212,5 

(60,03 mö h) 

- - - -
- - --

- -Väg 
- - - - - ---- ----

" Vägverkets fix (Polygonpunkt 100) 
79,2/177,6 

(57,70 mö h) 

Lantmätc1'.ivcrkets fix 
49,2/185,5 

0 !Om


