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fastigheten Skäran 20:1, Robertsfors kommun,
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Inledning

Med anledning av detaljplaneläggning av fastigheten Skäran 20:1 Robertsfors kommun har Västerbottens museum AB, på uppdrag av fastighetsägare Anders Nilsson, genomfört en frivillig, arkeologisk utredning av
det aktuella området. I området planeras 23 nya sommarstugetomter, en
fiskekamp och ytor för gemensamma aktiviteter (se kartbilaga).

Sammanfattning

Ovan nämnda utredning på fastigheten Skäran 20:1 utfördes under
augusti, september och oktober månad 2009.
Utredningsområdet sträcker sig från Arvidviken, via Sörfjärden ner till
Grundnabben. Inga tidigare kända fornlämningar finns registrerade i
utredningsområdet (se kartbilaga).

Den del av utreningsområdet som ligger på Grundnabben.

Inom utredningsområdet påträffades två tomtningar, dessa klassificerades som fornlämningar. En raserad rösning registrerades också,
vilken klassificerades som “övrig kulturhistorisk lämning”.
Även två, möjliga samiska lämningar kunde iakttagas. Dels en härd
och dels en möjlig barktäkt. På grund av sin tveksamma karaktär klassificerades dessa inte som fornlämningar.
Väster om Sörfjärden påträffades en rund, vallformig lämning/bildning
som med hjälp av sondning kunde avfärdas som naturbildning. Till sist
kan även nämnas en rösning som ligger i en befintlig ägogräns, vilken
inte heller klassificerades som fornlämning.
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Syfte

Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att undersöka om
några forn- och/eller kulturlämningar kommer att beröras vid eventuella
framtida markarbeten.
Utredningsområdet

Utredningsområdet är beläget vid havet, ca 8 km öster om Ånäset, Robertfors kommun. Det sträcker sig från mitten av den lilla sjön Arvidviken
och åt sydöst, över havsviken Sörfjärden till den sydligaste delen som
täcker Grundnabben (se kartbilaga).
Terrängen utgörs av skogsmark (barrskog) till stora delar belägen på
stenig mark och hällmark.
Utredningsområdet är beläget i ett område som under tidigare århundraden framför allt nyttjats i samband med fiske och säljakt, vilket också
syns i den fornlämningsbild som området är känt för med bl a många
lämningar efter gamla fiskelägen, tomtningar och labyrinter. Området används idag framförallt som sommarstugeområde.
Metod

Fältarbetet bestod av en okulär besiktning av området i kombination med
provstick med jordsond på lämpliga platser. Provgropar med spade ansågs dock inte relevant i den steniga och bergiga terrängen.
Resultat

I samband med utredningen påträffades två fornlämningar som är belägna inom utredningsområdet. Bägge utgörs av tomtningar, vilka ligger
på ett avstånd av 3,8 m från varandra, på Grundnabben, i den sydöstra delen av utredningsområdet.
Beskrivning: 1, (x7136556 y1760276) tomtning, närmast oval, 3 x 1,5 m
(NÖ - SV) mot block i NNV, 1,5 m br och 1m h, ovalt bottenplan, 2,3 x 1,1
(NÖ -S V), omgärdat av vall, 0,25 - 0,6 m br och 0,35 m h av 0,2 - 0,6 m
stora stenar. I södra delen av vallen finns en 0,5 m br öppning.
3,8 m NÖ om 1 är
2, Tomtning, rektangulär, 1,85 x 1,5 m (SSÖ - NNV) m mot block i VSV, 2 m
br och 1,1 m h, rektangulärt bottenplan, 1,3 x 1,2 m (ÖNÖ - VSV), omgärdat av vall, 0,25 - 0,35 m br och 0,25 m h, av 0,19 - 0,35 m stora stenar.
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På Grundnabben påträffades också en raserad rösning. Den klassificerades som “övrig kulturhistorisk lämning”.
Beskrivning: Rösning, 1,9 - 1,4 m (Ö-V), av sex större stenar, 0,3 - 0,65 m
stora samt nio mindre stenar, anläggningen är utrasad.

Tomtning nr 1.

Tomtning nr 2.

Utrasad rösning.
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Administrativa uppgifter

Beställare: Anders Nilsson, fastighetsägare
Kartblad: 21L 7b och 21L 7c
Fastighet: Skäran 20:1
Vbm dnr: 317/09
Planering arkivsök: 0,5 dgv
Fältarbete: 4,5 dgv
Rapporttid: 1,5 dgv
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Röda linjer visar utredningsområdet.

Utrasad rösning

Tomtningar

Utredningsområdet markerat med blå linje.
Röd linje visar planerade tomter och fiskecamp.
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