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Bakgrund
En ny vägsträckning planeras för E 4, delen Yttervik - Tjärn, AC 26020.
Skellefteå Museum har med anledning därav av Vägverket, Region Norr, fått i uppdrag att utföra
en särskild arkeologisk utredning i det aktuella området.
Målsättning
Utredningens mål har varit att fastställa i vilken utsträckning det förkommer fasta fornlämningar i
den nya vägens planerade sträckning. Utredningen kommer att utgöra underlag för länsstyrelsens
prövning av tillstånd tilJ ingrepp i fasta fornlämningar med anledning av exploatering av
markområdet.
Sammanfattande resultat

RESULTAT

RAÄNR

VV KMSTOLPAR

Område med boplatsgropar i klapper,
andra gropar och stenar med slagmärken

Bureå 262

1/360-1/440

Område med fyndmaterial och förhöjda
fosfatvärden

Bureå 263

1/480-1/540

En kokgrop

Bureå 264

Markering saknas

Område med en boplatsgrop och förhöjda
fosfatvärden

Bureå 265

3/240-3/440

Bebyggelselämningar efter sentida torp

Bureå 266

4/470-4/560

Röse

Bureå 18

5/600-5/640

Förhistorisk boplats, förhöjda fosfatvärden

Skellefteå 630

6/800-6/880

Område med en grop och fyndmaterial

Skellefteå 631

7/020-7/040

Område med sex kokgropar

Skellefteå 632

9/200-9/280

Område med gropar och förhöjda fosfatvärden

Bureå 261

0/670-0/720

Arbetets utförande
Arbetet har planerats och letts av Annika Sander, Skellefteå museum.
Förberedande kart- och topografiska studier med excerpering av kända fornlämningar har gjorts
av arkeolog Olof Östlund (projektanställd).
Rekognosceringar och inventeringar har utförts av arkeologerna Berit Andersson, Tommy
Bergström och Olof Östlund (projektanställda).
Miljöarkeologisk prospektering med fosfat- och markkemiska analyser har företagits av Roger
Engelmark, Erik Norberg och Pär Nordkvist, Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå.
Bedömning och analys av kvartsavslag har utförts av Kjel Knutsson, Uppsala Universitet.
Granskning av fornlämningar och andra objekt som påträffats vid rekognosceringen har skett
genom Lennart Klang, Riksantikvarieämbetet, Luleå.
Fortlöpande rapporter har under arbetets gång lämnats till Jan Sundström, Länsstyrelsen i
Västerbottens län.
Fornlämningarna kommer att slutgiltigt registreras i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister.

•

Utredningsområdet
Exploateringsområdet är ca 14,5 km långt och sträcker sig väster om nuvarande
E 4. Vägsträckningen går i huvudsak utanför dagens bebyggelse och jordbruksmark. Den
planerade vägsträckningen har en nordväst-sydostlig riktning och hela området har berörts av
landhöjningen, höjden över havet är mellan 15 - 50 meter. Jordarten är främst morän med inslag
av berg i dagen och en liten andel svallsediment och sand. De sandiga partierna ligger ofta i
sadellägen mellan berg i dagen, i dessa områden finns ofta gamla gropar efter sandtäkter. I den
sydöstra delen finns ett antal småsjöar och tjärnar. Hela området avvattnas mot nordost och vidare
till Ytterviksfjärden. Vegetationen utgörs i huvudsak av barrskog, främst tall, varav en mindre del
består av uppväxande skog på hyggen. På många av hyggena finns spår efter markberedning.

,

Fornlämningsläget före utredningen
Rösena vid Rösbacken i Yttervik har sedan länge varit kända, Ekdahl skrev om dem vid sina
resor 1827-30. De är ändå bara en liten del av alla gravar som finns i Skellefteå-området.
Stensättningarna och rösena kring Skellefteå är en del av de gravar som ligger som ett pärlband
längs bottenvikskusten. De flesta ligger på höjder mellan 30 och 40 m över havet, och brukar
dateras till bronsålder. Bronsåldersrösena låg på öar och uddar nära den dåtida kustlinjen. En
anledning till att de låg där är uppenbar - de skulle synas. Antingen som en sorts revirmarkering
eller som landmärke för besökare. Att bo ute vid den oskyddade kusten har emellertid inte varit
det enklaste, speciellt inte om marken består av morän och kala berghällar. Sandig mark tycks
vara en av förutsättningarna för att en bosättning skall etableras under förhistorisk tid i Norrland.
Det är i ett sådant sandområde, skapat av en isälv från inlandsisen, som de tidigare kända
boplatslämningarna i regionen påträffats. Sandområdet når Bottenviken söder om Bureå och
sträcker sig över Falmarksträsket, Långviken, Gummark, Klutmark (där det korsar Skellefteälven)
och Medle därefter följer isälvssedimenten Skellefteälven inåt landet. De undersökta boplatserna i
området är järnåldersboplatserna vid Harrsjöbacken och Ramptjärn, (båda i Bureå),
bronsåldersboplatsen vid Falmarksträsket (Östra Falmark), stenåldersboplatserna vid Heden,
Liden, Slind och Lundfors (nära Klutmark och Medle). I området finns dessutom ytterligare ett
flertal troliga boplatser som inte undersökts, samt ett antal fångstgropssystem. Höjdskillnaderna
är stora: Harrsjöbacken ligger 27 m över havet, Slind ligger 70 m över havet och Lundfors 80 m
över havet.
Av dessa boplatser bör särskilt Harrsjöbacken uppmärksammas. Det är en av få kända boplatser
från denna tid i Övre Norrland där man har kunnat konstatera järnhantering. Platsen har använts
under lång tid (daterad från 500 f.Kr. till 1 000 e.Kr.). Asbestkeramik, smidesslagg och
blästerskydd för en blåsbälg påträffades bland annat vid undersökningarna på platsen.
Inga boplatser från sten-, brons-, eller järnålder är kända sedan tidigare längs den nya E 4:ans
sträckning. Gravar är den typiska fornlämningen i och i närheten av utredningsområdet.
Vattenvägarna (Bureälven och Skellefteälven) gjorde det ändå lätt att resa mellan de kända
boplatserna och gravområdena.
Den första kolonisationen av bofasta bönder lär ha börjat någon gång på 1300-talet, men de första
säkra källorna hör till Gustaf Vasas tid. I Jordaboocken Wtthaff Westrabotten från 1543 uppgavs
Bureå ha fyra hemman, Yttervik 8, Innervik 18 och Tjärn 6. Det totala antalet bönder i den
dåvarande Skellefteå socken var 360. Det finns enstaka lösfynd och gravfynd, men inga
lämningar av boplatser från den tidigaste jordbruksperioden, främst på grund av att man
kontinuerligt har fortsatt att bruka odlingsmarken vid de första gårdarna. Alla äldre spår är
bortodlade.

Pollendiagram från Umeå-området visar på att kontinuerlig odling börjat där omkring 500 e.Kr. I
ett pollendiagram från Gummark i Skellefteå socken finns det indikationer på att mängden
skoglös mark utökas vid vikingatidens slut (1 000 e.Kr.). Det torde vara människor som ligger
bakom skogsröjningen, men analysen ger inga bevis för odling i form av pollen från
odlingsväxter.

Fältrekognoscering
Metoder
Fältrekognosceringen har bestått av okulär besiktning samt provstick med jordsond. På
tveksamma lokaler avtorvades mindre ytor med spade och mindre provgropar upptogs.
Fornlämningarna har registrerats enligt principerna för Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventering och har markerats på ekonomisk karta i skala 1: 10 000, på flygfoton i
skala 1:6000 samt på Vägverkets karta över vägsträckningen (skala 1 :5 000).

Fornlämningsbilden efter utredningen
Sammanställningen av kända fornlämningar, belägna i området för vägsträckningen, visade att ett
flertal områden med gravrösen finns på höjder i närområdet. Ett av dessa gravrösen (Raä 18,
Bureå sn) kommer i dagsläget att beröras av vägsträckningen. Stora delar av det område som
berörs av vägdragningen består av berg i dagen och kraftigt sluttande moränmark, marktyper som
erfarenhetsmässigt sällan är fornlämningstäta. Den särskilda arkeologiska utredning av
vägsträckan som utförts visar att de små områdena med svallsediment och sand har utnyttjats
under förhistorien. De sandiga partierna har även varit åtråvärda i ett senare skede vilket visas av
talrika täktgropar.
De två fornlämningslokaler där kokgropar påträffats uppvisar olikheter inbördes: En ensamt
liggande kokgrop (Raä 264, Bureå sn) är belägen på plan, sandig mark, 35 meter över havet. Dess
äldsta datering är bronsålder, 1 000 f. Kr. Den andra kokgropslokalen (Raä 632, Skellefteå sn)
består av sex kokgropar belägna på sandig mark i ett sadelläge mellan två mindre berg. De sex
kokgroparna är runda, ovala respektive rektangulära. De ligger 30 meter över havet och har en
äldsta datering till 700 f. Kr. Inga tidigare kända fornlämningar finns registrerade i kokgroparnas
närområde.
I markskador på ett tidigare hygge påträffades boplatsen Raä 630, Skellefteå sn.
Boplatslämningarna återfanns inom ett 35 x 20 meter stort område och består av skärvsten,
kvartsavslag, brända ben samt en bit slagg. Mindre än 20 meter från fyndområdet finns täktgropar

som begränsar fyndområdet mot väster. Boplatsen ligger 35 meter över havet på sandig mark som
sluttar gradvis mot sydöst. Om boplatsen varit kustanknuten kan lämningarna dateras till 1 000
f. Kr. Cirka 200 meter norr om boplatslämningen finns två gravrösen kända sedan tidigare.
Ytterligare fyra platser (Raä 261,263,265 i Bureå sn och 631 i Skellefteå sn) har kunnat
registreras som boplatslärnningar med boplatsgropar,förhöjda fosfatvärden,brända ben
kvartsavslag och/eller skörbrända stenar som bevis för forntida aktiviteter
Boplatsgropar i klapper har också påträffats under utredningens gång, (Raä 262, Bureå sn). Där
fanns två, (möjligen tre),gropar av förhisorisk ålder. Gropar i klapper tillhör dock de lämningar
som är svåra att göra åldersbedömningar på. De stora kartlavarna som fanns på stenarna visar
ändå med säkerhet att de här groparna inte gjorts de senaste århundradena. Kartlavens
tillväxthastighet är mycket långsam,och den finns bara på ovansidan av stenar som fått vara
orörda.
Sedan tidigare har bebyggelselämningar efter ett sentida torp med tre husgrunder, ett 10-tal
röjningsrösen,3-4 odlingsytor,två diken och en väg (Raä 266,Bureå sn) varit kända. Detta
område kommer att direkt beröras av vägbygget.

Sammanfattning
Målsättningen med utredningen har varit att undersöka i vilken mån det förekommer
fornlämningar i de områden som kommer att påverkas av den nya vägsträckningen. Metoderna
som valts för denna utredning är dels okulär besiktning av området samt viss avtorvning och
mindre provgropar där så krävts för att fastställa huruvida fornlämning förelåg. Den
miljöarkeologiska prospekteringen har bestått av provtagning för analys av fosfathalt samt
magnetisk susceptibilitet i marken.
Resultatet visar att nio lokaler med fornlämningar om sammanlagt ett tiotal anläggningar
påträffades inom området som berörs av den nya vägsträckningen. Fornlämningarna består av det
tidigare kända röset (Raä nr 18,Bureå sn),två (möjligen tre)gropar i klapper,sju kokgropar
fördelade på två lokaler,en boplats (Raä nr 630, Skellefteå sn),samt fyra platser med indikationer
på förhistorisk verksamhet. I området finns också en torpgrund från historisk tid. Merparten av
fornlämningarna kan hänföras till perioden 1 000 - 700 f. Kr. vilket innebär att de kan ha anlagts
tidigast under bronsåldern. Utredningen kompletterar den tidigare fornlämningsbilden,som
dominerades av gravrösen,med anläggningar som speglar en annan del av den förhistoriska
människans utnyttjande av landskapet.

Bilagor

1. Översiktskarta med planerad vägsträckning och berörda fornlämningar

2. Fornlämningar i direkt anslutning till vägområdet

3. Rapport över miljöarkeologisk utredning.
Roger Engelmark, Miljöarkeologiska laboratoriet, Arkeologiska institutionen
vid Umeå Universitet

4. Rapport över kvartsanalys.
Kjel Knutsson, docent i arkeologi vid Uppsala Universitet.
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RAÄ-nr 261

Kommun Skellefteå

Socken Bureå

Landskap Västerbotten

Art Område med gropar och förhöjda fosfat värden

Möh40

Kartblad 22L6b Örviken

Ant. anl.

Fastighet Bureå 1:72

Terräng Bred, sandig-grusig avsats i S - sluttande moränmark mellan storblockighet i N och S. Barrskog.
KommentarSakord, antal Övrigt
Beskrivning

Område med gropar och förhöjda fosfatvärden ca 80 x 35 m (Ö - V). Groparna utgöres av I täktgrop, 3 - 4
stubbtäktsgropar och ett 10-tal rotvältor, 1 - 2,5 m i diam. Täkt- och stubbtäktsgroparna är sentida, rotvältorna
har varierande ålder. Spår efter fosfatprovtagning syns i två av groparna, bägge belägna i blockig mark i
områdets S del. Den ena är en stubbtäktsgrop, den andra sannolikt en äldre rotvälta.
Enligt den miljöarkeologiska utredningen (från Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå Universitet) innebär
förhöjda fosfatvärden på denna lokal förhistoriska aktiviteter "med stor sannolikhet". Enligt analyser förekommer
recenta och förhistoriska gropar i området, de senare har i första hand karaktär av rotvältor.
Vägverkets km-stolpar: 0/670-0n20
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RAÄ-nr 262

Kommun Skellefteå·

Socken Bureå

Landskap Västerbotten

Art Område med boplatsgropar i klapper, andra gropar och stenar med slagmärken
Ant. anl. 2

Kartblad 22L6b Örviken

Möh55

Fastighet Yttervik 5:5

Terräng Krön och sluttningar av klapperstensfält, mot SÖ med tydliga strandvallar. Skogsmark (tall).
Kommentar Nr 2 svårbedömd p g a storleken och diffus vall; kan knappast vara naturbildad och bör därför
bedömas som nr 1. Nr 3 kan vara stubbtäktsgrop; blekjorden motiverar dock Bevakning.
Sakord, antal 1) Boplgrkl ov , 1;

2) Boplgrkl ov, 1;

3) Boplgr *, 1

Beskrivning

1) Boplatsgrop i klapper, oval 2,5 x 1,5 m (Ö- V till ÖNÖ- VSV) och 0,4 m djup, omgiven av en vall,
1- 1,5 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 0,1 - 0,5 m stora, vanligen 0,2 - 0,4 m. Bottenplanet är stenigt,
ca 1,2 x 0,8 m (Ö- V till ÖNÖ - VSV).
12 m Ö- ÖNÖ om 1:
2) Boplatsgrop (?) i klapper, närmast rund, 1 m i diam och 0,3 m djup, ställvis omgiven av en vall,
1 - 1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Stenarna är 0,1 - 0,5 m stora, vanligen 0,2- 0,3 m. Bottenplanet är
0,7 x 0,4 m (NÖ- SV).
45 m ÖNÖ om 2:
3) Boplatsgrop ?, oval, 1,5 x 1,2 m (Ö- V) och 0,2 m djup, omgiven av en vall, I - 1,5 m br och 0,1 m hög.
Bottenplanet är 1 x 0,8 m (Ö - V). I vall och grop måttligt med stenar, 0,1- 0,5 m stora. Vid provstick med sond
känns rikligt med stenar samt framkommer blekjord, det senare i oklar omfattning.
Nr 1-2 har kartlav av liknande storlek som på omgivande klapperstensfält.
Intill 20 m N om 1-3 och 50 m SÖ- S- SV om nr 1 är några gropar bl a stubbtäkts- och täktgropar (från
kraftledningsbygge).
Två provblock av kvarts på klapperstensfältet har spår av slagning.
Vägverkets km-stolpar: 1/360-1/440
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RAÄ-nr 263

Socken Bureå

Kommun Skellefteå

Landskap Västerbotten

Art Område med fyndmaterial och förhöjda fosfatvärden
Ant. anl. -

Möh40

Kartblad 22L6b Örviken

Fastighet Yttervik 5:45

Terräng Sandig sluttande mark mot SV, under kraftledning. Skogsmark, blandskog.
Kommentar Tveksam p g a sporadiska avslag på brukningsväg
Sakord, antal Boplatslämning, 1
Beskrivning
Boplats, oklar utsträckning på sandig sluttning. Inom angivet område, 30 x 3 m (NÖ - SV) utmed
brukningsväg, framkommer enstaka, delvis skarpkantade, stenar och sporadiskt med fyndmaterial . De
skarpkantiga stenarna påträffades främst inom en ca 5 m stor yta på brukningsvägen, har mycket oklar karaktär.
Fyndmaterialet utgörs av 5 kvartsavslag och en bränd benbit. Benbiten var mycket skör och gick inte att
tillvarata. Fynden, som hittades i brukningsvägen längs en sträcka på ca 15 m, tillvaratogs.
Enligt den miljöarkeologiska utredningen (från Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå Universitet) innebär
förhöjda fosfatvärden på denna lokal förhistoriska aktiviteter "med stor sannolikhet". Terrängläget och avslagen
indikerar boplats, trots att provgropar med spade utanför brukningsvägen ej resulterade i ytterligare fyndmaterial.
Vägverkets km-stolpar: 1/480-1/540
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RAÄ-nr 264

Socken Bureå

Kommun Skellefteå

Landskap Västerbotten

Art Kokgrop
Ant. anl. 1

Kartblad 22L6b Örviken

Möh 30

Fastighet Yttervik 5:90

Terräng Sandig mark med tydliga strandvallar ( Ö - V). Skogsmark, tallskog.
Orientering Ca 85 m O om vägkorsningen E4:an och vägen till Örviken.

Kommentar-

Sakord, antal Kokg rund, 1
Beskrivning

Kokgrop, rund 2,5 m i diam och 0,4 m djup, omgiven av en vall, 2 - 3 m bred och intill 0,2 m hög.
Bottenplanet är 1 x 0.3 m (N/NNÖ - S/SSV). Vallen är delvis täckt av ris. I botten framkom ett sotlager och en
skärvstenspackning vid provstick med sond. Bevuxen med 4 tallar och bärris.
Vägverkets km-stolpar: markering saknas
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RAÄ-nr 265

Kommun Skellefteå

Socken Bureå

Landskap Västerbotten

Art Område med en boplatsgrop och förhöjda fosfatvärden
Ant. anl. 1

Kartblad 22L6a Yttervik

Möh45

Fastighet Y ttervik 14: 1

Terräng Mycket svag SY-sluttning av sandig moränmark. Hygge med ungtallar.
Orientering 20 m S om brukningsväg
Kommentar Otydlig vall och oregelbunden gropform försvårar bedömningen. "R" motiveras av blekjord, av att

naturbildning förefaller osannolikt och att förhöjda fosfatvärden indikerar förhistoriska aktiviteter
Sakord, antal Boplgr ov, 1
Beskrivning

Boplatsgrop(?), närmast oval, 2 x 1,5 m (VNV - ÖSÖ) och 0,3 m djup. Bottenplanet i ÖSÖ delen av gropen,
är 0,5 m i diarn. Vallen kring kanten är 1 - 2 m bred och lägre än 0, 1 m hög. Vallen beväxt med några småtallar
och en stor stubbe. Vid provstick med sond framkommer blekjord och i vallen tendens till gammal markyta. En
provgrop i bottenplanet visar att stenar intill 0,2 m under gropen är rundade och utan spår av eldning.
Enligt den miljöarkeologiska analysen (från Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå Universitet) innebär
förhöjda fosfatvärden på denna lokal förhistoriska aktiviteter "med stor sannolikhet". Av två "möjliga
kokgropar" är den ena den som beskrivits ovan, och den andra , ca 110 m S - SSÖ om den första, är en
naturbildning, troligen en rotvälta.
Vägverkets km-stolpar: 3/240-3/440
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RAÄ-nr 266

Socken Bureå

Kommun Skellefteå

Landskap Västerbotten

Art Bebyggelselämningar
Ant. anl.

Kartblad 22L6a Yttervik

Möh 30 Fastighet Yttervik 6:34 & S

Terräng Krönparti och SY-V-sluttning av liten moränhöjd med liten sjö i SV. Skogsmark (barrskog och
kraftledningsgata med lövskog).
Kommentar Diskussioner pågår inom Riksantikvarieämbetet om utvidgning av fornlämningsbegreppet, kommer
ev. att omfatta torplämningar.
Sakord, antal Torplämningar, 1
Beskrivning

Bebyggelselämningar efter sentida torp, ca 100 x 50 m (NV - SÖ), bestående av 3 husgrunder (varav I med
rumsindelning, spismursrest och 2 källargropar), ett 10-tal röjningsrösen, 3-4 odlingsytor, 2 diken och en väg.
Enligt uppgift övergivet i början av I 900-talet och nyttjat under senare delen av 1800-talet. Oklart om äldre
ursprung, något som dock ej kan beläggas på äldre lantmäterikartor.
Vägverkets km-stolpar: 4/470-4/560
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RAÄ-nr 630

Socken Skellefteå

Kommun Skellefteå

Landskap Västerbotten

Art Förhistorisk boplats, förhöjda fosfatvärden
Ant. anl. -

Kartblad 22L7a Innervik

Möh35

Fastighet Innervik 44: 1

Terräng Flack sandmark, sluttande mot SÖ, med ställvis tydliga strandvallar. Skogsmark, ung tallskog.
KommentarSakord, antal Boplats, 1
Beskrivning
Boplatslämningar, bestående av skärvstensförekomster och fyndmaterial med oklar utsträckning. Inom
angivet område, 35 x 20 m (NÖ - SV), påträffades måttligt med skärvsten och ställvis rikligt med fyndmaterial.
Fyndmaterialet består av måttligt med kvartsavslag, ett fåtal brända ben samt en bit slagg (bottenskålla). Benen
och slaggbiten påträffades i S delen av området i en 12 x 3 m stor svacka (NNÖ - SSV). Svackan är skadad av
skogsmaskin och rävgryt. Hela området är skadat av grundharvning. Ca 15 m V om området finns täktgropar.
7 st brända ben och en slaggbit tillvaratogs.
Vägverkets km-stolpar: 6/800-6/880

RAÄ-nr 63 I

Socken Skellefteå

Kommun Skellefteå

Landskap Västerbotten

Art Område med en grop och fyndmaterial
Ant. anl.

Kartblad 22L7a Innervik

Möh40

Fastighet Innervik 4:7

Terräng Sandigt, tämligen höglänt parti i grovblockig morän, svagt sluttande mot SÖ. Ung tallskog, tidigare
hygge. Ljungvegetation
Kommentar
Sakord, antal I) Boplats, I;

2) Boplgr*, 1

Beskrivning
I)Fyndmaterial inom en ca IO x 2 m yta (N - S), bestående av ett I 0-tal kvartsavslag och/eller splitter. Kan
delvis vara naturligt sprucken. Fem kvartsavslag tillvaratogs (+ytterligare femton vid ett senare besök).
25mNÖoml:
2) Boplatsgrop (?), närmast oval, 1,7 x 1,4 m (N - S) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,5x 0,2 m (N - S).
Ställvis finns vall kring kanten, 1,5m bred och 0,1 m hög. I vallenN och V om gropen är en berghäll och två
block. På vallen finns två stubbar. Beväxt med enstaka tallplantor. I provgrop framkom blekjord och därunder
brun, delvis grov, sand.
Oklar karaktär: naturbildning kan ej uteslutas p g a dimensioner, den delvis oklara vallen och då dubbel
markyta ej syns i vallen vid sondning. Terrängläget, närheten till till känd boplats och kvartsiten i närheten gör
dock att detta kan ha varit en forntida aktivitetsplats.
Vägverkets km-stolpar: 7/020-7/040

RAÄ-nr 632

Socken Skellefteå

Kommun Skellefteå

Landskap Västerbotten

Art Område med sex kokgropar
Ant. anl. 6

Möh30

Kartblad 22K7j Rönnbäcken

Fastighet Innervik 49: I

Orientering 12 m VNV om brukningsväg
Terräng Sandig mark med svaga sluttningar mot Ö och V mellan stenig mark i N-sluttning. Skogsmark,

(ungtall).

KommentarSakord, antal Kokgr rund 1, kokgr oval 3, kokgr rekt 2
Beskrivning

Område med 6 kokgropar, varav 1 rund, 3 ovala och 2 rektangulära, ca 55 x I O m (ÖNÖ - VSV).
Den runda kokgropen är 2 m i diam och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,2 m i diam. Vall finns kring kanten,
1,5 - 2,5 m bred och 0,1 m hög, med i norra delen en 0,6 m stor sten.
De ovala kokgroparna är 1,5 - 2 x 1 - 1,7 m (varierande riktningar) och 0, I - 0,2 m djupa. Bottenplanen är
0,5 - 1,2 m långa och 0,1 - 0,2 m breda. Vallar kring kanterna, 1 - 2 m breda och 0, 1 m höga. En har i vallen ett
block, 0,6 m stort.
De rektangulära kokgroparna är 2 - 2,5 m långa och I m breda. Bottenplanen är 1,5 x 0,2 m stora. Vallarna
kring kanterna är delvis gemensamma, 1 - 2,5 m breda och 0,1 m höga. Den ena är i norr och söder övertäckt
med utsållad sten från intilliggande gammal täkt. En stig har ytskadat bägge kokgroparna varvid några
skärvstenar syns i ytan.
Vägverkets km-stolpar: 9/200-9/280
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RAPPORT

E4, Yttervik-Tjärn

Miljöarkeologisk utredning
Miljöarkeologiska laboratoriet har i samarbete med Skellefteå museum utvalt ett antal områden
längs planerad vägsträckning där förhistorisk boplatsaktivitet kunde förväntas. Från dessa
områden har jordprover insamlats med jordsond av personal från labbet för vidare markkemiska
analyser. För bästa ekonomi har flertalet områden provtagits i två omgångar, först en glesare
provtagning och sedan, efter analys, en tätare provtagning i områden som visat på förhöjda
fosfatvärden. Den första provtagningen utfördes av Erik Norberg och Pär Nordkvist 3-4 juni
1989 och kompletteringar av undertecknad 10-11 aug. Analyserna är utförda på
Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet.
Provtagningsområden
Följande vägavsnitt, enligt Vägverkets uppmätning och provtagningspersonalens
lokalproducerade namn, har provtagits och analyserats.
0/670 - 0/720 (Storberget)
1/480 - 1/540 (Trollåsen)
2/620 -2/680 (Kärret)
3/240 -3/440 (Bergsåkern)
4/440 - 4/520 (Båtvikstjäm eller Munters nybruket)
6/800 - 6/880 (Annikas site eller rävahuset)
8/080 - 8/120 (Tranumyran)
12/000 - 12/120 (Hundkapplöpningsbanan)
Resultat
Resultaten från analyserna presenteras dels som datalistor och dels som utplottade kartor där
fosfatvärden (P0) som indikerar förhistorisk aktivitet markerats. Ett förslag till tolkning ges
också för varje lokal.
0/670 - 0/720 (Storberget)
Lokalen har höga fosfatvärden särskilt i den norra delen som måste härröra från förhistoriska
aktiviteter. Vidare finns ett antal ett antal gropar i området, både recenta och förhistoriska.
1/480 - 1/540 (Trollåsen)
Lokalen har förhöjda värden i mer än hälften av provpunkterna och de högre värdena ligger
förskjutna mot norra delen av provtagningsområdet. Analyserna indikerar klart någon form av
förhistorisk bosättning.
2/620 -2/680 (Kärret)
Fosfatvärdena är genomgående låga och området har inte bearbetats vidare.
3/240 -3/440 (Bergsåkern)
Några förhöjda fosfatvärden samt ett par ev. kokgropar gör att platsen sannolikt har
förhistoriska aktivitetsytor. Provtagning har endast gjorts i vägens västra halva med sandiga
jordarter. Detta för att undvika prover från svallat grus som ej är jämförbart med prover från
finare material.
4/440 - 4/520 (Båtvikstjärn eller Munters nybruket)
Fosfatvärdena är genomgående låga och har inte gett anledning till vidare provtagning.
6/800 - 6/880 (Annikas site eller rävahuset)
Området är i sin norra del stört av täktverksamhet där också indikationerna på förhistorisk
aktivitet kan noteras genon några förhöjda fosfatvärden. Ett par mycket höga MS-värden i
samma del av området kan peka på någon form av jämhantering.

8/080 - 8/120 (Tranumyran)
Då endast enstaka fosfatvärden visar en svag förhöjning har området lämnats utan vidare
provtagning.
12/000 - 12/120 (Hundkapplöpningsbanan)
Några få förhöjda värden finns i områdets norra del. Vid besiktning visade sig de högre
värdena ligga i grov svallad morän. Sådana prov måste koncentreras genom sållning och ger
därför ej representativa värden. Lokalen har därför ej bearbetats vidare.
Sammanfattning.
Av de undersökta lokalerna har följande fyra inte gett någon säker markkemisk indikation på
förhistorisk aktivitet: Kärret, Båtvikstjärn, Tranumyren och Hundkapplöningsbanan.
Resterande fyra lokaler har däremot förhöjda fosfatvärden som med stor sannolikhet härrör från
förhistoriska aktiviteter. Vid två av lokalerna, Storberget och Bergsåkern har också gropar som
kan vara kokgropar hittats vid provtagningen. Vid de två andra lokalerna, Trollåsen och
Annikas site, har enstaka avslag hittats. Dessa fyra lokaler bör därför undersökas vidare i en
förundersökning
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Rapport som behandlar en analys av kvarts påträffade vid sonderingar för
-Bothniabanan. Uppdraget beställt av Annika Sander, Skellefteå museum.
E-<I

•

Av
Kjel Knutsson
Enligt överenskommelse analyserades kvarts i fem fyndpåsar från två lokaliteter. Mitt
uppdrag var att utifrån en analys av kvartsens sönderdelningsmönster uttrycka en åsikt om
denna var: a) sönderdelad genom mänsklig handling b) av förhistoriskt ursprung
(1) Rö 70 SV

,eaJ.

63/ c.5�e/k/ce�

cS n

De fyra fyndpåsama från denna lokal innehöll mekaniskt sönderdelad kvarts. I två påsar låg
delar av gångkvarts med fortfarande vidhäftande delar av moderberget på kvartsstyckena. Här
var det tydligt att materialet var sönderdelat på mekanisk väg men inga tydliga strategier
kunde ses. Tolkningen blev att det sannolikt var sönderdelat genom mänsklig inverkan men
att det inte gick att säga om kvartsen var förhistorisk.
I ytterligare två påsar från samma lokal påträffades kvarts med något rikare information. Här
var kvartskvaliten något bättre och man fick en känsla att den var "utvald". I detta finare
materia.I påträffades även ett antal väldigt välformade avslag med plattfomsrest. Allt tyder
således på att materialet från dessa två påsar är resultatet av en medveten tillverkning.
Slutsatsen när det gäller lokalen Rö 70 NV måste således bli att här har människor slagit
kvarts med plattformsmetod samt sönderdelat större kvartsstycken med en grövre metod,
sannolikt en tvåpolig "krossmeto1". Erfarenhetsmässigt bör detta betyda att lokalen är
förhistorisk.
(2) Raä nr 263, Bureå sn. Rö 61/SV

I denna påse påträffades kvartsmaterial som sönderdelats med bipolär metod. Dvs man har
placerat ett kvartsstycke på ett städ och bultat på den med en hammare av ngt slag. Resultatet
blir kvatsavslag och kärnor med ett mycket karaktäristiskt utseende.
Det som påträffats på den här platsen är karaktäristiskt avfall från bipolär sönderdelning. Både
avslag och större stycken. Dock har ingen typisk kärna påträffats. Det betyder att den typiska
bipolära strategin inte säkert kan bindas till en medveten tillslagning av kvarts med denna
metod. Avfall kopplat till bipolär_metod kan nämligen även uppstå då ett kvartssstycke
krossas i en stenkross eller under ett traktorhjul.
En kvalificerad gissning är dock att detta rör sig om en förhistorisk kvartsbearbetning då den
erfarenhetsmässigt "känns" förhistorisk". En undersöning av fyndsammanhanget kan kanske
utesluta traktorhjul respektive krossat grus.
Uppsala 1998-lO
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