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Rapport över arkeologisk förundersökning av RAÄ 524, 
Nordmalings sn, Ångermanland, föranledd av planerad 

järnväg, Botniabanans Järnvägsplan 71, nr 10 

INLEDNING

Vid etapp 1 av den arkeologiska utredningen för Botniabanan påträffades 
en boplatsgrop på delsträcka 71. Boplatsgropen är belägen i Nordmalings 
socken och har erhållit RAÄ nummer 524. I rapporten över utredning-
ens etapp 1 har boplatsgropen undernummer 10 och ligger inom kart-
blad 20J 1i  på fastigheten Långed 3:4. Gropen är 1,5 m i diameter och 0,5 
m djup belägen i sandmark invid bäcken Lillån ca 20 meter över havet. 
Höjden över havet kan innebära att gropen kan vara från järnåldern. 
Drygt 100 m NV om boplatsgropen finns fyra fångstgropar (RAÄ 174/ 
71:12, RAÄ 179/ 71:11).

 

MÅLSÄTTNING

Boplatsgropens läge i förhållande till fångstgroparna gör det möjligt att 
de kan vara samtida. Den äldsta möjliga dateringen av gropen till järn-
ålder är intressant då boplatser från denna tid är mycket sällsynta längs 
Västerbottenskusten. Undersökningar på andra håll har visat att boplat-
serna kan vara mycket diffusa och svåra att upptäcka. Förundersökning-
en syftar till att klargöra gropens eventuella samhörighet med fångstgro-
parna samt att avgöra huruvida gropen har tillkommit under järnålder 
eller vid ett senare tillfälle. 

 

METOD

Vid etapp 1 av utredningen grävdes ca 20 provgropar 0,2 x 0,2 m stora 
i anslutning till boplatsgropen. Förundersökningen omfattade därför 
främst avtorvning med grävmaskin. Sammanhängande ytor om 173 m2. 
runt boplatsgropen avtorvades med hjälp av grävmaskin. De avtorvade 
schakten rensades från kvarvarande torv och rötter för hand med skär-
slev. En schaktplan upprättades med hjälp av totalstation. Banverkets 
stakkäppar användes som baslinje vid inmätning av schakt och fynd.
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RESULTAT

Vid avtorvningen framkom en koncentration, som var ca 5 m i diameter,  av tegel och 
natursten 1,5 m V om boplatsgropen. Vidare påträffades fönsterglas och en flaskbotten 
samt fragment av en järnkniv, i form av tången och en del av bladet, samt porslin. Fyn-
den påträffades i huvudsak V om gropen, förutom glasbitarna som låg SÖ om gropen. 
Teglet är slaget för hand och fönsterglaset är blåst, flaskbottnen är buteljgrön och pors-
linet saknar dekor. Fynden är svåra att datera exakt men de är uppenbart recenta. Enligt 
markägaren finns ingen kunskap om någon bebyggelse på platsen. På ekonomiska kar-
tan finns namnet ”Sågraningen” invid undersökningsområdet, rekognosering gjordes 
både uppströms och nedströms utan att några spår efter en såg kunde iakttas. Andra 
spår efter sentida aktiviter, i form av två tjärdalar (71:8, 71:9), finns 70 och 140 meter 
nedströms boplatsgropen. Efter kontakt med Länsstyrelsen gjordes en begränsad gräv-
ning i boplatsgropen där det framkom tegel och sten. Gropen är därmed ej att betrakta 
som fornlämning. Sannolikt är lämningen rester av en tillfällig bostad uppförd i sam-
band med småskalig exploatering av skogens resurser.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslut   220-6739-2000
Vbm Dnr     269/00 (249/99)
RAÄ nr    524, Nordmalings sn, Ångermanland
Fastighet     Långed 3:4
Förundersökningen påbörjad  00-08-02
                 avslutad  00-08-03
Antal dagsverken    4
Antal maskindagar   1
Antal m2 med maskin   173
Ansvarig platsledare   Erik Sandén
Övrig personal            Anna Robertsson
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Rapport över arkeologisk förundersökning av  RAÄ 528, 
Nordmalings sn, Ångermanland, föranledd av planerad 

järnväg, Botniabanans Järnvägsplan 71, nr 14 

INLEDNING

Vid etapp 2 av den arkeologiska utredningen för Botniabanan påträffa-
des en härdrest samt en boplatsgrop på delsträcka 71. Boplatsgropen är 
belägen i Nordmalings socken och har erhållit RAÄ nummer 528. I rap-
porten över utredningens etapp 1 har platsen undernummer 14 och lig-
ger inom kartblad 20J 1i  på fastigheten Långed 2:22. Platsen är belägen 
ca 300 meter öster om Öreälv på sandigt älvsediment. I området är upp-
brutna åsar, ofta närmast halvcirkelformiga. Åsarna är 2-3 meter höga. 
Härdresten påträffades på en sådan ås belägen ca 24 meter över dagens 
havsnivå. Härden är 1 x 0,8 meter stor och består av ett 10-tal mindre 
skörbrända stenar omgivna av rödbränd sand. I härden påträffades järn-
fragment och brända ben vid etapp 2 av utredningen. Boplatsgropen är i 
ytan ca 3 m i diameter och 0,4 m djup. Vid etapp 2 av utredningen gräv-
des en profil genom gropen med grävmaskin, i profilen syns ett ca 5 cm 
tjockt lager av kolinblandad sand vilket överlagras av rödbränd sand. I 
gropen kunde mycket små benfragment urskiljas i profilen.
 

MÅLSÄTTNING

Den påträffade härdresten är mycket diskret till sin karaktär och om lik-
nande härdrester finns i närområdet är de sannolikt svårfunna enbart ge-
nom sondning och provgropar. Målsättningen med förundersökningen 
är att undersöka om ytterligare fornlämningar finns i närheten samt 
att avgränsa fornlämningarna ytmässigt. Genom att datera de båda an-
läggningarna är det möjligt att avgöra om de hör samman kronologiskt. 
Boplatsgropens läge intill härdresten gör det möjligt att de kan vara sam-
tida. Undersökningar av likartade härdar i Västernorrland, på samma 
nivåer över havet, har visat att det förekommer keramik i härdarnas när-
het. Området runt härdarna har även varit hårdtrampat vilket gjort att de 
tolkats som rester efter bostäder. För att undersöka om denna härd kan 
indikera en bostad kommer ytor i närheten av härden att undersökas.  
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METOD

Vid etapp 2 av utredningen grävdes 5 provgropar 0,2 x 0,2 m stora på krönpartierna 
av den ås där härdresten och boplatsgropen är belägen. Förundersökningen omfattade 
avtorvning av åsens krönpartier med grävmaskin. Totalt avtorvade grävmaskinen ca 
250 m2. De avtorvade schakten rensades från kvarvarande torv och rötter för hand med 
spade. En schaktplan upprättades med hjälp av totalstation. Banverkets stakkäppar an-
vändes som baslinje vid inmätning av schakt och fynd. Ett 6 x 1 meter stort schakt lades 
i härdens längdriktning med 2,5 meter på vardera sida av härden. Varje meterruta gräv-
des till ca 5 cm djup och sållades genom såll med 4 mm maskstorlek. Området närmast 
härden grävdes i 1/2 metersrutor och sållades genom durkslag med 2 mm maskstorlek. 
I anslutning till boplatsgropen avtorvades ett ca 3 meter brett område NV – NÖ om gro-
pen där två 1 m2  rutor undersöktes. Kol för 14 C analys insamlades från härden samt från 
boplatsgropens profil. Mängden kol i härden var mycket liten varför även en mindre 
sten, som ej varit exponerad för solljus, tillvaratogs för eventuell termoluminicensedate-
ring. 

RESULTAT

Vid avtorvning med grävmaskin framkom inga ytterligare fornlämningar. I det 6 x 1 
m stora schakt  som korsade härden påträffades fynd och färgningar endast i härden, 
förövrigt var marken opåverkad.  I provrutan ca 2 m NÖ om boplatsgropen framkom ett 
1,1 x 0,6 meter stort område som var rödbränt med kolinslag, det rödbrända området 
fortsätter utanför rutan. Vid den profilgrävning av boplatsgropen som utfördes i etapp 
2 kunde ett rödbränt skikt konstateras. Den påträffade rödfärgningen kan härröra från 
aktiviteter som hör samman med användandet av gropen.

I den halva av härden som undersökts påträffades sju järnfragment varav det största är 
6 x 1,5 cm stort med antydan till spetsoval genomskärning, ett fragment är 1,5 x 1,5 cm 
stort och består av ett nithuvud, fem fragment är små och obestämbara. De tre största 
fragmenten har insänts till Riksantikvarieämbetets konserveringsavdelning för konser-
vering. I härden fanns även ca 20 små fragment av brons- eller kopparbitar samt brända 
ben. Benen är mycket små och fragmentariska men en liten hörntand kan urskiljas. 
Benen skall sändas in för osteologisk analys. Vidare påträffades två ca 2 x 1,5 cm stora 
klumpar av förslaggat material med glasaktig yta. För närvarande föreligger inga analys-
resultat.

Vid förundersökningen påträffades inga konstruktioner efter en bostad, nämnas bör 
dock att t ex en tältkåta som använts under vinterhalvåret inte lämnar några spår i mar-
ken, förrutom en härd. Brons- eller kopparbleck påträffas ofta i samisk kontext och 
området längs Öreälven består främst av tallhedar där renbetet bör ha varit bra under 
vintern.
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslut  220-8703-2000

Vbm Dnr     344/00 (249/99)

RAÄ nr    528, Nordmalings sn, Ångermanland

Fastighet     Långed 2:22

Förundersökningen påbörjad  00-10-04

                 avslutad  00-10-08

Antal dagsverken    10

Antal maskindagar   1

Antal m2 med maskin   ca 250

Ansvarig platsledare  Berit Andersson

Övrig personal            Erik Sandén, Jans Heinerud, Åsa Lundberg



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Plan över RAÄ 528, Nordmaling sn, 
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Rapport över arkeologisk förundersökning av RAÄ 162, 
Hörnefors sn, Västerbottens län, föranledd av planerad 

järnväg, Botniabanans Järnvägsplan 73, nr 25.

INLEDNING

Vid etapp 1 av den arkeologiska utredningen för Botniabanan påträffades 4 
kokgropar på delsträcka 73. Kokgroparna är belägna i Hörnefors socken och 
har erhållit RAÄ nummer 162. I rapporten över utredningens etapp 1 har kok-
groparna undernummer 25 och ligger inom kartblad 20K 4c  på fastigheten 
Åheden 3:1. Kokgroparna är 1 – 1,5 meter i diameter och 0,3 meter djupa, 
belägna på flack sandmark med en terrass i norr och en mindre bäck, Nät-
tingtjärnbäcken, i NO. Det sandiga området sluttar svagt mot söder och är idag 
beväxt med tall- och granskog. I området finns även ett flertal gropar vilka tol-
kats som rester efter stubbtäkt.

MÅLSÄTTNING

Under de senaste tio åren har ett flertal kokgropar undersökts arkeologiskt, bl a 
vid Gumboda, Klintsjön och i Röbäck. De är oftast belägna på mellan 25 – 30 
m över dagens havsnivå och har dateringar som spänner över perioden 800–
300 före Kristus. Trots att omgivande ytor har undersökts i flera fall har inga 
övriga lämningar påträffats som kan sprida ljus över kokgroparnas funktion. 
Ett flertal teorier om groparnas användning har förts fram varav de flesta avser 
någon form av beredning av födan. Syftet med förundersökningen har varit att 
avgränsa fornlämningen samt att, om möjligt, påträffa ytterligare lämningar ef-
ter aktiviteter som försigått i anslutning till groparna.

METOD

Ett lokalt koordinatnät i form av ett kors upprättades. Därefter grävdes ca. 30 
provgropar 0,2 x 0,2m stora utanför de fyra kokgroparnas vallar. I en provgrop 
framkom skärvsten, innan maskinavbaningen sondades områdena runt  prov-
groparna. Med hjälp av grävmaskin avtorvades fyra områden utanför kokgro-
parnas vallar. Ambitionen var att avtorva runt om groparna men det hade med-
fört att ett flertal större träd måste fällas. Grävmaskin undveks även i området 
där det framkommit skärvsten vid provgropsgrävning, där avtorvades en min-
dre yta för hand. Totalt avtorvades 126m2 med hjälp av maskin. De avtorvade 
schakten rensades från kvarvarande torv och rötter för hand med skärslev. En 
schaktplan upprättades med hjälp av totalstation.
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RESULTAT

Vid förundersökningen påträffades skärvsten i anslutning till 2 av de 4 grop-
arna. Söder om grop 1 fanns spridda skärvstenar i anslutning till den omgi-
vande vallen. 3 meter NV om grop 2 framkom en skärvstenskoncentration ca 
1,4 x 1,2m stor av 0,1 – 0,25m stora stenar (se bifogad karta). Omedelbart SV 
om grop 2 är en grop som bedömts vara en stubbtäktsgrop då det saknades 
skärvsten i botten. Vid en slutundersökning bör det utredas huruvida den fram-
komna skärvstenskoncentrationen kan härröra från denna grop. Ett i samman-
hanget ovanligt fynd gjordes av en skrapa av grå kvartsit nära schaktkanten vid 
grop 3. Fynd av föremål i samband med kokgropar i kustlandet är sällsynta och 
skrapan är en indikation på ytterligare aktiviter i anslutning till kokgroparna. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslut: 220-6741-2000
Vbm Dnr 270/00 (249/99)
RAÄ 162, Hörnefors sn, kokgropar 4 st.
Fastighet Åheden 3:1
Förundersökningen påbörjad 00-07-13
               avslutad 00-07-14
Antal dagsverken  4
Antal maskintimmar 2
Antal provgropar ca 30
Antal m2 med maskin  126
Ansvarig platsledare: Berit Andersson
Övrig personal:         Anna Robertsson

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 




