Högdalsroddet, i bakgrunden grusvall vid dagbrottet i Björkdalsgruvan.
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RAPPORT:
Kulturvärdesinventering för utvidgat sandmagasin,
Björkdalsgruvan, Skellefteå kommun.

BAKGRUND
Björkdalsgruvan AB förbereder en ansökan om utökat sandmagasin vid dagbrottet i Björkdal,
Skellefteå socken, Skellefteå kommun, Vb län. Kartblad 23K 2f HEDLUNDA. Arbetsföretaget berör
fastigheterna Skellefteå-Hedlunda 1:1, 1:2, Kågeträsk 5:2, 3:19, 4:42, 1:10, 1:41, 40:1 m fl. Som en
del i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har Björkdalsgruvan AB av Skellefteå museum beställt
en inventering av forn- och kulturlämningar i det aktuella området. Fältinventering utfördes i området
under perioden 21/9 – 5/10 2007 av undertecknad antikvarie. Tidigare kulturvärdesinventeringar kring
Björkdalsgruvan har gjorts 2003 och 2004 av Skellefteå museum.
SYFTE
Inventeringens syfte är att klarlägga om det finns tidigare okända forn- eller kulturlämningar i området
som man planerar att ta i anspråk för sandmagasinet. Inventeringen omfattar fasta fornlämningar men
även kulturlämningar som inte skyddas av Kulturminneslagen (1988:950), t ex tjärdalar, husgrunder etc.
Resultatet ska ingå i MKB och ska utgöra underlagsmaterial för länsstyrelsens beslut i ärendet.
METOD
Metoder vid inventeringen har varit okulärbesiktning i området och provstick med jordsond.
Området är till stora delar gammal slåttermark, s k raning, där man slagit gräs till vinterfoder på
naturligt översvämmade området intill vattendrag. Pga den myckna nederbörden sommaren/hösten 2007
är dessa marker nu vattensjuka och har endast kunnat genomgås i vissa delar. Raningsmarken har på
kartan namnet ”Högdalsroddet”.
Nordvästligaste delen av inventeringsområdet, Bockmyran, har delvis inventerats av Skellefteå
museum 2004. Inga forn- eller kulturlämningar påträffades vid det tillfället.
Förutom fältinventering ingår i arbetet excerpering, arkivstudier och rapportskrivning.

OMRÅDESBESKRIVNING
Området för den tänkta exploateringen enlig kartan, ca 50 ha, ligger rakt öster om nuvarande dammar
för sanddeponi. Höjden över havet är 125-150 meter. Området består till stora delar av blandskog, i
lägre, fuktiga delar med hög andel gran. Kring bäcken som rinner genom södra delen av området ligget
ett område med raningsmark, Högdalsroddet, som har använts för slåtter av vinterfoder. Markerna
var naturligt översvämmade av näringsrikt smältvatten. Nordvästligaste delen består av en större myr,
Bockmyran. Området norr och väster om Fågelmyran består mestadels av tallskog på stenbunden mark.
Kågeträsk (Storkågeträsk) hör till de medeltida byarna och hade 6 hemman 1543. En av gårdarna ligger
vid Lillkågeträsket. Lillkågeträsk blev genom häradsrättens utslag egen by 1757.
Byarna Högdal, Hedlunda och Björkdal utsynades som nybyggen år 1800, 1829 respektive 1839. För
nybyggena var slåttermarker och raningsmarker helt avgörande för att klara försörjningen av kreaturen. I
dagboksanteckningar skrivna 7 juli 1891-14 juni 1892 av Greta eller Lovisa Dahlkvist från Storkågeträsk
kan man få en inblick i arbetslivet för en bondefamilj i Övre Kågedalen. Slåttern på utmarkerna var ett
omfattande arbete:
”Den 17 (juli) voro Olof och Johan, Greta och Lovisa deri björdalsrodde (Björkdalsroddet?) och
pappa å mamma dem ha laggat in färdit dera bränkärmiran och klabbat åt två lödudöra.
Vi har slagit hela veckan och häjat (hässjat).
Den 18 voro vi deri i björdal (Björkdal?) och slogo ne om kella ne dell lödun och lagat in uttom
ett sköt och några par dissi. Och pappa och mamma dem har vare hemma. Pappa slog skraple inna
svijan och bar in häsjen dera bränkärmira. Och mamma gorde dricka men då blir pappa ofärdi.
Den 20 slogo vi färdit björdal och lagat in färdit allt i hopa och började slå utdelsägor och slogo
där brano.---”
RESULTAT
Fornlämningar: Inga fornlämningar har påträffats.
Kulturlämningar: 1. Dike, avvattnar och avgränsar raningsmarken i dess SÖ kant. 1,0-1,5 m dj. 0,8-1,3 m
br. (Se karta bilaga 2 och fotobilagan.)
I övrigt har inga lämningar från raningsslåtter påträffats. Ett par brukningsvägar och mindre stigar
genomkorsar området.
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Bilaga 1: orienteringskarta. Skellefteå kommun, norra delen.

undersökningsområde
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Bilaga 2: karta över undersökningsområdet, skala 1:10 000
gräns för undersökningsområde
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Bilaga 3: foton från fältinventeringen.

1. Bockmyran.

2. Fuktigt parti, SÖ delen.

3. Raningsmark, Högdalsroddet, norra delen.

4. Dike, SÖ om raningsmarken.
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