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INNERVIK 50:2 OCH 19:19
Skellefteå socken och kommun
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RAPPORT ARKEOLOGISK UTREDNING INNERVIK 50:2 OCH 19:19, SKELLEFTEÅ
KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN
Inledning
På uppdrag av Swerock AB utförde Skellefteå museum AB i augusti 2001 en arkeologisk
utredning inom fastigheterna Innervik 50:2 och 19:19, Skellefteå socken och kommun.
Utredningen var föranledd av att Swerock planerar en täkt inom det aktuella området. Arbetet
utfördes av Pia Skålberg Sjöberg.
Arbetsområde/topografi
Utredningsområdet är ca 470x470 m stort. Det skärs av en kraftledningsgata med nu
nermonterad och borttagen ledning. I anslutning till denna är i SÖ myrmark.. Söder om
kraftledningsgatan löper en höjdsträckning i NNV-SSÖ riktning, som sluttar mot NV, N och
NÖ. Norr om den f d ledningen sluttar marken ner mot åkermarker och gårdar i N.
På toppen av den ovan nämnda höjdsträckningen i söder är berg i dagen. I övrigt består
sluttningarna över hela området av stenig och ställvis ganska blackig mark beväxt med tjock
mossa, risväxter och tät ungskog.
Fornlämningsmiljö
Inga fornlämningar var sedan tidigare kända inom det nu aktuella undersökningsområdet. I
närheten finns dock flera lokaler med gravar och boplatser. I närmast omedelbar anslutning
återfirnis RAÄ 17, ett 19x7 m stort långröse. Ca 100 m SÖ om detta är RAÄ 216, en rest av
en stensättning. Ca 300 m Ö om undersökningsområdet ligger tre rösen på en höjd, RAÄ 14.
Vid en 1998 av Skellefteå museum utförd utredning inför E4:s nya sträckning söder om
Skellefteå påträffades två boplatser 200 S respektiver 250 m SÖ om det aktuella
exploateringsområdet, RAÄ 630 och 631. Dessa förundersöktes år 2000. Vid RAÄ 630
påträffades kvartsavslag, enstaka skärvstenar samt en mörkbrun färgning med ben av bl a säl
och fisk. Vid RAÄ 631 framkom kvartsavslag.
Samtliga fornlämningar är-belägna i Skellefteå socken.
Metod
Fältarbetet utfördes med hjälp av okulärbesiktning samt provstick med sond. Eventuella
påträffade fornlämningar skulle mätas in med hjälp av GPS (Garmin GPS 45).
Resultat
Vid utredningstillfället påträffades inga fornlämningar inom det aktuella exploaterings
området.

Strax norr om området påträffades ett stensättningsliknande gränsröse. Det var närmast runt,
2.5 m diam och 0.3 m h, bestående av i ytan synliga 0.05-0.3 m st stenar. I norra delen syntes
större, intill I m st stenar. I och med läget, mitt på en fastighetsgräns, bedömdes det vara en
gränsmarkering, trots dess stensättningsliknande utseende.
Sammanfattning
Med anledning av att Swerock AB planerade öppna en täkt inom fastigheterna Innervik 50:2
och 19:19 utförde Skellefteå museum AB en arkeologisk utredning inom det aktuella området.
Inga fornlämningar påträffades dock.
Skellefteå 8 augusti 2001
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Fastighet: Innervik 50:2 och 19:19
Socken: Skellefteå
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten
Ekonomisk karta:: 22L 7a Innervik
Uppdragsgivare: Swerock AB
Arbetets art: Arkeologisk utredning
Arbetstid fält: 6-7 augusti 2001
Rapportarbete: 8 augusti 2001
Länsstyrelsens diarienummer: 220-3548-2000
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