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Arkeologisk förundersökning 

Västerbottens län 
Skellefteå socken och kommun 
Medie 2:12 och 2:31 

Två skärvstensförekomster med brända ben 

Inledning 

Skellefteå museum utförde under perioden 2002-06-10 t.o.m. 2002-06-20 en arkeologisk 
förundersökning av två tidigare oregistrerade skärvstensförekomster på fastigheterna Medle 
2: 12 och Medle 2:31. Under samma tid slutundersöktes också en förmodad f'angstgrop eller 
boplatsgrop, som inte ingår i den här förundersökningsrapporten. Förundersökningen 
föranleddes av att en ny huvudvattenledning ska dras från den nya vattentäkten i Kniken till 
vattenverket Abborren i Skellefteå. Enligt lagen om kulturminnen m.m. (KML 2 kap 12-13§) 
måste en arkeologisk undersökning genomföras innan fornlämningar f'ar borttagas. 
Undersökningen utfördes av arkeologerna Olof Östlund (undersökningsledare) och Marika 
Eserstam. 

Arbetet skedde på uppdrag av Tekniska kontoret, Skellefteå kommun, efter beslut av 
Länsstyrelsen i Västerbottens län. (Länsstyrelsens dnr: 220-7316-2002) 

Syfte och målsättning 

Syftet med undersökningen var att fastställa utsträckningen på fornlämningarna inom den yta 
som kommer att beröras av ledningsarbetet. Vidare skulle det fastställas om det fanns 
anläggningar inom de två områdena, och om fornlämningarna är möjliga att datera. Om 
anläggningar fanns och en slutundersökning bedömdes som nödvändig, skulle också en 
bedömning av kostnaden för en sådan slutundersökning göras. 

Naturlandskapets topografi (Miljöbeskrivning) 

Området där de två fornlämningarna ligger består av sandmark, bestående av gammalt 
älvssediment från Skellefteälven. Skellefteälven ligger idag 400 m söderut. De två 
skärvstensförekomstema ligger på ömse sidor om en låglänt fuktig svacka vars djupaste del 
ligger drygt 61 m.ö.h. Den skärvstensförekomsten (fornlämning nr 3) som ligger väster om 
svackan ligger som lägst 64 m.ö.h., och den skärvstensförekomst (fornlämning nr 1) som 
ligger öster om svackan ligger som lägst 63 m.ö.h. 

Den östliga skärvstensförekomsten (nr 1) ligger mellan två strandvallar på en liten ås. Den har 
alltså lägre markpartier öster och väster om sig. Den västliga skärvstensförekomsten (nr 3) har 
två strandvallar som bägge vetter ned mot den låga fuktiga svackan. Väster om nr 3 övergår 
strandvallsbildningen till plan mark ungefär 65 m.ö.h. 



Ytorna som undersökts ligger alldeles intill järnvägen, och marken är sönderkörd på ytan av 
motocrossmotorcyklar och hästtrafik. Den ca tolv meter breda skogfria ytan intill järnvägen är 
som ett resultat av detta helt utan vegetation. Sanden ligger alltså bar. Skogsmarken intill 
består av torr tallskog med renlav och ris som markvegetation. 

Historik och fornlämningsmiljö 

Sandområdena kring Medle har sedan tidigare flera kända fornlämningar. De som ligger 
närmast de två skärvstensförekomsterna är f'angstgropsystem: Den som i F omminnesregistret 
för Skellefteå socken kallas RAÄ 98 är ett f'angstgropsystem som ligger drygt 1 km österut 
alldeles vid älven. RAÄ 97 är också ett fängstgropsystem som ligger 2 km mot nordnordost. 
De närmaste registrerade boplatserna är RAÄ 160 och 161 är två stenåldersboplatser som 
ligger 1 km västerut. Det finns dessutom en boplats (med grönskiffer, ben och kvarts) 
markerat på en av Skellefteå museums kartor vid RAÄ 98 som ännu inte registrerats i 
fornlämningsregistret. 

En stenåldersboplats (RAÄ 335) i trakterna av Medle (Slind) undersöktes 1997 av Skellefteå 
museum. Den ligger ca 2 km västsydväst om det nu aktuella förundersökningsområdet. 
Slindboplatsen visade sig vara från tidig/mellanneolitisk tid, höjden var omkring 70 m.ö.h 
vilket motsvarar 3 800 f.Kr. Fyndmaterialet bestod i huvudsak av kvarts från 
redskapstillverkningen, men även en del skiffer. Benfynden innehöll ben från bland annat säl. 
Även sänkstenar tyder på att den boplatsen var en kustboplats. 

Metod 

Två separata koordinatnät upprättades, ett för vardera skärvstensförekomsten. Avståndet 
mellan fornlämningarna var 100 m vilket bedömdes vara för stort för att lägga ut ett 
tillräckligt exakt nät, med hjälp av kompass och avvägningsinstrument. De två näten lades 
fritt liggande i rikets nät, med x-värdena ökande mot norr, och y-värdena ökande mot öster. 

Fixpunkten (B-fix) i det västra nätet för fornlämning nr 3, fick koordinaterna x600/y800 .. 
Fixpunkten (A-fix) i det östra nätet för fornlämning nr 1, fick koordinaterna x200/y400. 
Fixpunkterna som senare mättes in i ekonomiska kartans koordinatsystem bestod av järnrör 
ingjutna i cementklumpar, troligen någonting som hör till järnvägen. 

Över ytorna lades sökrutor (1 x 1 m) ut, med avsikt att fä så stor ytmässig spridning som 
möjligt, för att träffa av eventuella anläggningar. Sökrutor lades också där brända ben, eller 
skärvsten på ytan gav anledning att tro att anläggningar kunde finnas. Rutorna namngavs med 
koordinaten i det sydvästra hörnet. Samtliga sökrutor handgrävdes med skärslev till 10 cm 
djup, och sållades i 2 mm såll. 

Undersökningen dokumenterades med hjälp av kameror; en med svartvit film, en med 
diapositiv film. Dessutom upprättades planritningar över områdena, och rutbeskrivningar med 
planritningar av sökrutorna. Planritningarna gjordes i de flesta fall på dn 2 
(dokumentationsnivå 2 = -10cm), men planritningen för en del sökrutor ritades vid några 
tillfällen tidigare, när möjliga färgningar från anläggningar uppmärksammades. 



Resultat 

Fornlämning nr 1, Skärvstensförekomst med brända ben. 
I den östra skärvstensförekomsten på den låga sandåsen grävdes 11 sökrutor. Dessutom 
uppmärksammades fynd och markförhållanden i anslutning till den ursprungliga orörda 
markytan, i samband med slutundersökningen av den förmodade f'angstgropen/boplatsgropen. 

I samtliga sökrutor, (utom de två längst mot öster som lades i en på ytan tydlig 
skärvstenssamling) påträffades brända ben. I två rutor påträffades kvarts; i ruta 202/403 ett 
centimeterstort, tunt kvartsavslag, och i ruta 202/408 ett 3 cm stort kvartsavslag, eller kärna. 

Ruta 202/403 lades över en benkoncentration som syntes i ytan. Sammanlagt ungefär 170 
gram ben på en kvadratmeter ned till 10 cm djup, gör att det verkar som om man dumpat 
brända ben på det stället. En gråbrun rund sotfärgning ca 45 cm i diameter, men endast 1-2 
cm djup påträffades ca 3 cm ned. Där fanns bara enstaka skärvstenar. Förmodligen är detta 
rester av en hög med ben, och aska som rensats ut ur någon härd. Tendenser till rödbränd sand 
fanns i rutans övre del, men ytan är hårt sönderkörd så om detta varit en anläggning, återstår 
bara botten av den nu. 

Ytterligare en benkoncentration undersöktes med en sökruta (221/429), men ingen färgning 
påträffades där. Också den rutan låg i trafikens väg. 

En knytnävssstor kvartskärna påträffades som ytfynd nere i det låglänta partiet. Fyndplatsen 
är sekundär eftersom kärnan riktigt säkert sprättats iväg av crossmotorcyklarna, men den 
ligger alltså nedanför en boplats. 

Över hela fornlämning nr 1 finns ett 2-4 cm tjockt lager med gråaktig sand. Det bör ha 
någonting att göra med de öppna malmvagnar som under flera decennier gick på järnvägen. 
Damm har helt enkelt blåst av från vagnarna och lagt sig över markytan. På många ställen är 
finns trots allt blekjord och orörd markyta kvar under det grå överlagrade materialet, främst 
där trafiken från motorcyklar och hästar varit som minst. 

Fornlämning nr 3, Skärvstensförekomst med brända ben. 
I den västra skärvstensförekomsten, på andra sidan svackan grävdes 9 sökrutor, med 
huvudsaklig inriktning på ytorna närmast strandvallen/haket mot svackan. På ytan hade den 
mesta skärvstenen och benen framkommit där, men spridd skärvsten och ben samt ett 
kvartsavslag påträffades 40 m väster om strandvallen. 

Ben och skärvsten påträffades bara i rutorna närmast strandvallen vid svackan. Längre än 15 
m från strandvallen verkar man inte ha hållit till, ytfynden längre västerut verkar bara vara 
just ytfynd, kanske ditsprättade av motorcyklarna. 

Ruta 645/850 lades över en i dagen synlig skärvstensansamling, som mätte ca 3 x 2 m från öst 
till väst. Här fanns många motorcykelspår på ytan, vilket helt klart påverkat marken. Under 
ytan fanns enstaka skärvsten spritt över hela rutan, men även en tunn 1-2 cm rödbränd 
färgning i sanden i rutans nordöstra hörn. Givet skärvstenssträngarna på ytan, kan detta ha 
varit en härd. Inga kol fanns dock kvar att tillvarata, och ett kolprov ur en sådan förstörd 
anläggning blir mycket osäkert i vilket fall som helst. 



Även över den här fornlämningen ligger det ett 2-4 cm tjockt lager lager med gråfärgad sand, 
utom där hjulen grävt sig ner alltför djupt (främst blir spåren djupa i branterna). 

Tolkning och slutsatser 

Skärvstensförekomsterna är att beteckna som boplatser. På bägge brända ben i stora mängder, 
enstaka bitar av bearbetad kvarts och rikligt med skärvsten/skörbränd sten påträffats. I 
benmaterialet finns säkert identifierade fiskkotor och falanger ("finger" -ben) från säl. (Detta 
sagt utan att någon osteolog har tittat på materialet). 

Det troliga är att sänkan varit ett grunt sund mellan fastlandet (nr 3) och en låg holme (nr 1). 
Fornlämning nr 1 ligger på en udde i norra delen av den 500 m stora nästan runda holmen. 
Djurlivet måste ha varit rikligt i ett så långgrunt vatten. Sundet var strålande för fiskyngel att 
växa till sig i och för rovfiskar, :faglar och sälar att jaga i. Därmed blev platsen också 
intressant för människan att jaga och fiska på. 

Den tidsperiod som förhållandena var så idealiskt för jakt och fiske var emellertid kort på 
grund av landhöjningen. Boplatsernas lägsta del är drygt 63 respektive 64 m.ö.h. Om man 
tänker sig att havsytan låg på 63 m.ö.h. när människor började använda platsen, motsvarar det 
ca 3400 f.Kr. (Broadbent 1979:214). Det innebär att sundet inte fanns 100-150 år senare 
eftersom det bara var knappt 2 meter djupt. Med utgångspunkt från benmaterialet kan man 
alltså med ganska stor säkerhet säga att boplatserna vid sundet är från den tiden, även utan kol 
att datera. 

Holmen i sig kan inte ha varit lockande att bo på när det började att storma, eftersom den var 
låg, och inte kunde ge bra skydd mot havsvindarna. Det troliga var alltså att man bara var där 
vid själva jakttillfällena. Mängden brända ben verkar dock tyda på att man medvetet bränt 
dem efter att man tagit hand om köttet på bytesdjuren. Benmängden på holmen är större än 
vad som är fallet för boplatsen på fastlandssidan. En plats för tillredning av mat kanske? Det 
borde alltså ha funnits många eldar/eldstäder, men vi har alltså inte hittat några spåra av dem 

Inga hela anläggningar har alltså påträffats. Till viss del kan det vara beroende på trafiken i 
området. Den vegetations:fria ytan är dock bara 12 m bred, och det kan mycket väl ligga 
anläggningar utanför undersökningsområdet. 

I och med att inga anläggningar påträffats som är oskadade nog att göra en slutundersökning 
på, rekommenderas ingen vidare undersökning inför nedläggningen av vattenledningen. Sett 
till det sparsamma fyndmaterialet i övrigt, bortsett från ben och skärvsten, står det klart att 
ytterligare undersökningar på den nu undersökta ytan inte kommer att tillföra någonting i den 
arkeologiska kunskapsuppbyggnaden om dessa boplatser. 

Sammanfattning 

Med anledning av att tekniska kontoret planerat att lägga ner en vattenledning över 
fastigheterna Medle 2: 12 och Medle 2:31 i Skellefteå kommun och socken, utförde Skellefteå 
museum en förundersökning av två skärvstensförekomster. Skärvstensförekomsterna visade 
sig vara boplatser troligtvis kustbundna och hörande till tiden 3400 f.Kr. 



Ytterligare utgrävningar på det av vattenledningen berörda området kommer inte att tillföra 
någon ny arkeologisk kunskap. 

Utvärdering 

På en förundersökning vill man i de flesta fall avgöra fornlämningens utbredning och om där 
finns eventuella anläggningar. Det finns därför anledning att tänka över tillvägagångssättet 
vid en sådan här undersökning. Markytorna var bitvis skadade av motor- och hästtrafik. 
Dessutom tillkom det påförda lagret från malmvagnama, även om vi inte visste det innan vi 
startade. Man kanske ska överväga att ta en grävskopa till hjälp en annan gång. Med 
vaksamma arkeologer som vaktar, och en grävmaskinist som skalar av marken med 5 cm åt 
gången, bör man ganska snabbt se de anläggningar som dyker upp, och då kunna avbryta 
grävskopan. De rester av möjliga anläggningar som vi lyckades träffa med ett ganska glest 
rutnät, skulle naturligtvis riskera att försvinna, men anläggningar som är så tunna att de 
knappt går att rita, går heller inte att bestämma vad de är. Att datera en sådan tunn anläggning 
med hjälp av kol är dessutom hopplöst, eftersom kol inte säkert kan sägas komma från en lins 
som bara är 1-2 cm tjock. Risken är stor att man daterar en skogsbrand eller någonting annat 
än anläggningen. 

Försök med maskinavbaning har gjorts i Umeå av Västerbottens museum, och i Örnsköldsvik 
av Riksantikvarieämbetets UV-personal. Kombinerat med sökrutor kan ett sådant 
tillvägagångssätt ge ett mycket bra resultat: Snabbt arbete, utan att missa någonting. 
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Tekniska uppgifter 

Län: 
Socken: 
Kommun: 
Fastighet: 
RAÄ-nr: 
Ek karta: 

Länsstyrelsens beslut: 
Uppdragsgivare 

Fältarbetsledare: 
Övriga arkeologer: 
Rapportansvarig: 
Fältarbetstid: 

Rapporttid: 

Koordinatnät: 

Västerbotten 
Skellefteå 
Skellefteå 
Medle 2:12 och Medle 2:31 

22K 8g 

dnr: 220-7316-2002) 
Tekniska kontoret, Skellefteå kommun. 

Olof Östlund, 5 arbetsdagar 
Marika Eserstarn, 5 arbetsdagar 
Olof Östlund, 2 arbetsdagar 
2002-06-10---2002-06-20 (Sammanlagd fältarbetstid inkluderande 
slutundersökning av förmodad f°angstgrop ). 
2002-06-24---2002-06-25 

Två stycken fritt liggande nät placerat i nord-sydlig riktnin, ett för 
vardera skärvstensförekomsten. A-fixen vid fornlämning nr 1 sattes 
till x 200/ y 400. B-fixen vid fornlämning nr 3 sattes till x 600 / y 
800. 

Fixpunkternas position i rikets nät, på ekonomiska kartan: 
A-fixpunkt: x 7190868,734 / y 1734018,174 höjd: 63,48 m.ö.h. 
B-fixpunkt: x 7190754.644 / y 1733870, 209 höjd: 65,60 m.ö.h. 

Avsökt yta: 
Grävd yta: 

Trolig datering: 

Ritningar: 

Fotografier: 
Fynd: 

Bilagor: 

Ekonomisk karta 
Översiktsplaner 
Fyndlista 
Fotolistor. 

1200 kvadratmeter 
20 kvadratmeter 

3.400 f.Kr. 

Översiktsplan, skala 1 :200. Förvaras i Skellefteå museum 
Planritningar över sökrutor, skala 1 :20. Förvaras i Skellefteå 
museum. 

Svartvit film och Diapositiv film. Förvaras i Skellefteå museum. 
Förvaras i Skellefteå museum i avvaktan på fyndfördelning. 

bilaga 1 
bilaga 2 och 3 
bilaga 4 
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Fastighetsredovisningen aktuell 

t o m  jun 1982 

Kompletterande uppgifter beträffande 

fastighetsredovisningen kan erhållas 

genom länsstyrelsens lantmätenenhet. 
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Gauss' projektion. Geografiska längden är räknad 

från Greenwich. 

Rikets koordinatsystem 2,5 gon V återges på kartan 

med rutnät besiffrat för varje km. 

Kartbildens yta motsvarar på marken 2496.69 hektar. 

På detta kartblad redovisas genom km-index mot 

kartramen även koordinatsys1eme,t 2.5 gon Ö 7t15 

Flygfotografering verkställd 1981 

Rekognosering utförd 1983 

Färlagsrätt Statens Lantmäteriverk, Gävle 
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Fyndlista 

Bilaga 4 

Nr. Sakord Material Antal Vikt g. XfY Övrigt. 
1 br.ben ben 10 196/402 stick 1 (0 till -5 cm) 
2 br.ben ben 5 1967402 stick 2 (-5 till -10 cm) 
3 br.ben ben 25 202/403 stick 1 
4 br.ben ben 155 202/403 stick 2 
5 avslag kvarts 1 <5 202/403 stick 2 
6 br.ben ben 15 202/408 stick 1 
7 br.ben ben 40 202/408 stick 2 
8 avslag/ kvarts 20 202/408 stick 2 

kärna 
9 br.ben ben 5 203/413 stick 1 och 2 
10 br.ben ben 5 205/411 stick 1 
11 br.ben ben 5 205/411 stick 2 
12 br.ben ben 10 208/419 stick 2 
13 br.ben ben <5 211/422 stick 1 
14 br.ben ben 15 211/422 stick 2 
15 br.ben ben <5 215/429 stick 1 
16 br.ben ben 10 215/429 stick 2 
17 br.ben ben 125 221/429 stick 1 och 2 
18 kärna kvarts 1 520 ca 181/383 ytfynd 
19 avslag kvarts 1 10 614,1/818,2 ytfynd 
20 br.ben ben 5 617,6/818,6 ytfynd 
21 br.ben ben 5 635/845 stick 2 
22 br.ben ben <5 640/845 stick 2 
23 br.ben ben 20 640/849 stick 1 
24 br.ben ben 20 640/849 stick 2 
25 br.ben ben 15 645/850 stick 1 
26 br.ben ben 10 645/850 stick 2 
27 smält glas glas 5 645/850 stick 2, RECENT! 

a 
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Bilaga 5 

Fotolistor för både förundersökning och slutundersökning 

Fotolista svartvit film: 

Exp.nr 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 

Motiv 

"Fångstgrop" 
"Fångstgrop" 
Skärvstensförekomst m "f'angstgrop" i bakgrund 
Fångstgrop dn 1. (-5cm) 
Brunfärgning gropens botten, dn 1 
"Fångstgrop" dn 2 (-10cm) 
"Fångstgrop" centrum, dn 2. 
"Fångstgrop" under borttagning av påfört material. 
ruta 203/418-420 Lägg märke till hur bleken försvinner/avbryts vid stenen. 
ruta 203/414-416. Omrört/påfört material i gropens mitt. 
ruta 208/418-420 
ruta 208/418-420 
Öst-profil i ruta 203/418 
Profil i "f'angstgropen 
Bild 17-20: Panorama serie av profilenfrån öst till väst. 
ruta 202/403 med måttband i norra kanten 
Översiktsbild fornlämning 3, taget från fixpunkt B 
Skärvstenskon�entration vid x645/y850 
dito 
ruta 645/850. Rödbränt i NÖ-hömet, trolig härdbotten. (-3cm) 

Fotolista diapositiv film: 

Exp.nr 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15-17
18
19
20
21

Motiv 

"Fångstgrop" 
Skärvstensförekomst med "f'angstgrop i bakgrunden 
Arbetsbild: Marika Eserstam vid dammande såll. 
"Fångstgrop" dn 1 (-5cm) 
Brunfärgning i gropens botten 
"Fångstgrop" dn2 (-10 cm) 
"Fångstgrop" centrum, dn 2 
"Fångstgrop under borttagning av påfört material. 
ruta 203/419 med omgivande rutor. Lägg märke till hur bleken avbryts vid stenen. 
ruta 203/414-416. Omrört/påfört material i gropens mitt. 
ruta 203/418-420 
dito 
Östlig profil, ruta 203/418 
"Fångstgropens" S profil. 
Panoramaserie av profil i "f'angstgrop" från öster till väster. 
ruta203/403 
Översikts bild fornlämning nr 3. Taget från fixpunkt B. 
ruta 645/850 Rödbränt i NÖ-hömet. Trolig härdbotten. (-3 cm) 

· Arbetsbild: Marika Eserstam fyller igen schaktet i rangstgropen.
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