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INLEDNING
1993 markbereddes en areal inom fastigheten Bursiljum 1 :20. Vid åtgärden togs
vederbörlig hänsyn till ett fångstgropssystem (fornlämning nr 54) samt en
rännformad tjärdal. Olyckligtvis skadades samtidigt en boplatslämning (nr 181).
Denna är belägen i just det område där tjärdalen senare kom att anläggas och
kunde påvisas genom förekomst av skärvsten och slagen kvarts i kanten av en
skogsbilväg. Markberedningen innebar också att en tidigare helt okänd
boplatslämning (nr 172) kom till synes.
Eftersom det här rör sig om sandmark har spåren efter skogsbrukets brutala
ingrepp med åren alltmer sjunkit samman och börjat täckas med vegetation.
Sommaren 1997 föll regn i form av våldsamma skyfall. Det fanns anledning att
förmoda att ännu vegetationsfria markytor därmed vatteneroderats i större
utsträckning än tidigare. I början av september besiktigade undertecknad därför
några av traktens fornlämningar, däribland boplatsen nr 172.
Det kunde konstateras att det förekom slagen kvarts på tre ställen ett stycke från det
på registerkartan angivna boplatsområdet. Den slagna kvartsen hade tydligen
sköljts fram ur material som vänts upp av beredningsaggregatet. Vid närmare
granskning och försiktig friläggning av intakt markyta visade det sig att aggregatet i
två av fallen kommit i kontakt med och samtidigt skadat en tillverkningsplats. Av allt
att döma hade det slagna materialet i båda fallen en mycket begränsad
ytutbredning. Det föreföll också vara fritt från inblandning av annat slaget material.
Det bedömdes angeläget att mäta in och närmare undersöka de båda
tillverkningsplatserna, varvid allt slaget material skulle tillvaratas. Länsmuseets
framställan till länsstyrelsen om undersökningstillstånd (413/97) beviljades
(220-9377-1997).

LÄGESANGIVELSE
Lokalen är belägen å fastigheten Bursiljum 1 :20 i Burträsk sn, Skellefteå kn,
Västerbottens län.

Ekonomiska kartan: 22K 2j

7163,63 1745,29

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Undersökningen genomfördes i två etapper under september månad och tog
sammanlagt knappt en dag i anspråk. Vid inmätningsarbete södagen 28/9
assisterade hemmansägaren Gösta Marklund.

MÅLSÄTTNING
Syftet med undersökningen var att mäta in och helt undersöka de båda
tillverkningsplatserna, varvid allt bearbetat material skulle tillvaratas.

FÄLTMETOD
Grävningsarbetet utfördes med skärslev. Markpartier med finare fraktioner av slaget
material vattensållades. Sålldukens maskstorlek var 3 mm.
Tillverkningsplatserna mättes in i förhållande till två av groparna i det närbelägna
fångstgropssystemet nr 54 - närmare bestämt i förhållande till groparna 4 och 5. Då
systemet 24/6 1989 registrerades beskrevs det av undertecknad på följande sätt:
Fångstgropssystem, 132 m I (VSV-ONO), bestående av 7 fångstgropar:
38 m 354c om skärning mellan körväg och rågång är
1) Fångstgrop, 4,8 x 3,5 m (NNV-SSO) och 1,1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5 x
0,5 m (NNV-SSO). Vall kring kanten, intill 2 m br och 0,2 m h. Kantläge å platå
ovanför sluttning mot SO. I VNV höjer sig en brant, mycket blockrik sluttning
45 m 20c om nr 1 är
2) Fångstgrop, närmast rund, 4 m diam och 0,4 m dj. Vall kring kanten, intill 2,5 m br
och 0,2 m h. Platåläge
16 m 98c om nr 2 är
3) Fångstgrop, närmast rund, 4 m diam och 0,7 m dj. Vall kring kanten, intill 2,5 m br
och 0,2 m h. Platåläge

22 m 131c om nr 3 är
4) Fångstgrop, 4 x 2,6 m (NNV-SSO) och 0,7 m dj. Antydan till rektangulärt
bottenplan. Vall kring kanten, intill 2,5 m br och 0,4 m h. Kantläge å platå ovanför
sluttning
40 m 69c om nr 4 är
5) Fångstgrop. 4,3 x 3,9 m (NNV-SSO) och 1,2 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2 x
0,7 m (NNV-SSO). Vall kring kanten, intill 1,5 m br och 0,2 m h. Platåläge
90 m 87c om nr 5 är
6) Fångstgrop, 3,7 x 3 m (SSV-NNO) och 0,9 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2 x 0,7
m (SSV-NNO). Vall kring kanten, intill 2,7 m br och 0,4 m h. På platå vid foten av
slänt
9 m 113c om nr 6 är
7) Fångstgrop, närmast rund, 2,8 m diam och 0,7 m dj. Antydan till rektangulärt
bottenplan, 1,6 x 0,4 m (SSV-NNO). Vall kring kanten, intill 2,2 m br och 0,3 m h.
Platåläge. Ca 70 m ät ONO är myrmark.

TOPOGRAFISK BESKRIVNING
Tillverkningsplatserna är belägna på en flack sandplatå, som ligger nedanför en
brant, mycket blockrik sluttning och ovanför en slänt ner mot myrmark. Hela
platåområdet har kalavverkats och markberetts, så när som på de ytor där
fångstgropar med tillhörande vallar är belägna.

BESKRIVNING AV TILLVERKNINGSPLATSERNA
Plats nr 1 : Några bitar slagen kvarts hade sköljts fram ur material som vänts upp
vid markberedningen. Bitarna hade därvid hamnat på själva markingreppets nu
mossbeväxta yta.
Vid grävningsundersökningen visade det sig att platsen var kraftigt omrörd. Hela
partier av den forntida aktivitetsytan hade vänts upp och ner. På orörda ställen
utgjordes markprofilen av 3 cm törna och därunder finkornig sand. Blekepartiet var
mellan 4 och 1O cm tjockt.

Slaget material förekom från sandens yta och till 4 a 5 cm:s djup. Ytutbredningen
var oregelbunden och mätte ca 60 x 100 cm. I områdets centrala del påträffades
merparten av de finare kvartsfraktionerna, som där på vissa ställen stod tätt i
sanden.
Inom tillverkningsplatsen påträffades också en knytnävsstor (772 g) sten av kvarts.
Den uppvisar på ena sidan spår efter lätt bearbetning, men består av så pass
undermåligt material att den förmodligen just av den anledningen inte kommit till
användning.
Vid undersökningen av tillverkningsplatsen tillvaratogs 1267 g slagen kvarts.
Materialet varierar i storlek från 3 mm - sålldukens dimension - och upp till en bit
som väger 51 g. I materialet har urskiljts 2, måhända 3, ämnen till skrapor - det ena
med mycket hög profil.
Plats nr 2: Ett par bitar slagen kvarts hade sköljts fram ur markprofilen vid
beredningsingreppets ena kant.
Den forntida aktivitetsytan visade sig vid undersökningen vara i det närmaste helt
ytavbanad, men föreföll i övrigt vara rätt intakt. Slaget material påträffades inom ett
snarast ovalt område, som mätte ca 70 x 100 cm. Centralt inom detta, och med en
tydlig förskjutning till områdets ena hälft, fanns det en markant koncentration, som
mätte ca 20 cm i diameter. Inom koncentrationsområdet förekom slaget material till
ca 14 cm:s djup, medan det i området i övrigt inte var fråga om mer än ca 6 cm.
Inom koncentrationsområdet låg merparten av de största kvartsbitarna .
.sJsi.s..s. i skala 1 :10.

Det tillvaratogs 633 g slagen kvarts. Materialet varierar i storlek från 3 mm och upp
till en bit som väger 54 g. Ett ämne till skrapa har urskiljts.

ÖVRIGA IAKTTAGELSER
Den inledningsvis nämnda ytterligare förekomsten av slagen kvarts var belägen i
nära anslutning till fångstgropssystemets grop nr 5. Platsen har markerats (a) på
den bifogade kartskissen. Materialet (3 st) tillvaratogs.
Vidare kan nämnas att det förekom skärvsten inom ett begränsat område (b) på
ungefär halva avståndet mellan systemets grop 1 och 2. Detta noterades redan vid
ämbetets reguljära inventering 1993 - se fornlämningsbeskrivningens nr 54:2.

KORT SAMMANFATTNING
Verksamheten på de båda tillverkningsplatserna har uppenbarligen avsett
produktion av skrapor. Tillverkningsplatserna samt den noterade avslags- resp.
skärvstensförekomsten visar att boplatslämningen fornlämning nr 172 är betydligt
större än vad som kunde påvisas vid ämbetets inventering.
Vid tiden för tillverkningsplatsernas tillkomst gränsade sandplatån till ett skyddat
sund mellan fasta land och en stor ö. Sandplatån var belägen på sundets
fastlandssida. I grannskapet västerut fanns Bureälvens mynningsvik.

Umeå den 15 april 1998

FOTOLISTA

svart/vit

A 3357:1-2

Tillverkningsplats 1. Framsköljd kvarts 6/9.

A 3357:3

Plats 1. Lodbild då mossa, barr och tallplantor avlägsnats 7/9.

A 3357:4

Vy över plats 1. Foto mot ONO 7/9.

A 3357:5

Vy över den markberedda platån. Foto mot ONO 7/9. - Plats 1

Nr 1-9 foto AH samt nr 1o foto Gösta Marklund

markerad.
A 3357:6

Plats 1. Parti som helt vänts upp och ner vid markberedningen.
Foto 7/9.

A 3357:7

Tillverkningsplats 2 sedan intakt sandlager framrensats. Foto 7/9.

A 3357:8

Plats 2. Markprofil. Foto 7/9.

A 3357:9

Gösta Marklund i fångstgrop 4. Foto mot OSO 28/9.

A 3357:10

AH i fångstgrop 5. Foto mot N 28/9.

BILDBILAGA
1

Platsen för undersökningen markerad på utsnitt ur topografiska
kartbladet: 220 2 22K SO. Skala 1:100 000.

2

Tillverkningsplatserna inmätta i förhållande till fornlämning nr 54.

3

7 fältfotografier.

4

Material tillvarataget från tillverkningsplats 1 resp. 2.
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