
 
 
Ark
 
I samb
Råstra
 

 
 
 
Väste
 
Nina Gr

keolog
band me
and 1:18 

rbottens 

ranholm 2012

gisk S
d ingrep
i Sorsele 

museum

2 

Schakt
p i fornlä
kommun

m/Uppdra

tkont
mningso

n. 

gsverksa

troll 
mråde p

mheten 

å fastigheeten 

 

 



Västerbottens museum 



Innehållsförteckning 
 

Administrativa uppgifter .................................................................................................... 3 

Inledning .............................................................................................................................. 3 

Sammanfattning .................................................................................................................. 3 

Syfte ..................................................................................................................................... 3 

Utredningsområdet ............................................................................................................ 3 

Fornlämningsbild ................................................................................................................ 3 

Fältarbete ............................................................................................................................ 4 

Resultat ................................................................................................................................ 4 

Bildbilaga ............................................................................................................................. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Grävmaskin intill schakt.  
Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 

 

   



3 
 

Administrativa uppgifter 
Beställare: Vattenfall Eldistribution AB 
Kartblad: 23I 8a (RT 90), 72G 3e NV (SWEREF 99) 
Fastighet: Råstrand 1:18 
Kommun: Sorsele 
Vbm dnr: 477/11 
Lst dnr: 431-3977-2011 
Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 
Förberedelser: 0,5 dgv 
Fältarbete och restid: 2 dgv 
Efterarbete: 1,5 dgv 
 
 

Inledning 
I samband med nedgrävningen av en jordkabel behövde Vattenfall Eldistribution AB göra ett 
ingrepp i ett fornlämningsområde på fastigheten Råstrand 1:18 i Sorsele kommun. 
Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att en arkeologisk schaktkontroll skulle genomföras vid 
grävarbetet (Lst dnr 431-3977-2011) och uppdraget genomfördes av Västerbottens museum.  
 

Sammanfattning 
Ett ca 75 meter långt, 0,4 m brett och upp ca 0,5-0,6 m djupt schakt har grävts på fastigheten 
Råstrand 1:18 i Sorsele kommun, intill RAÄ nr Sorsele 667:1, en boplats. Grävarbetet 
övervakades av en arkeolog från Västerbottens museum. I schaktets sydvästra del (se karta 1) 
framkom fyra skärvstenar ungefär i jämnhöjd med boplatsen. I övrigt framkom inga 
kulturlager eller andra lämningar. 
 

Syfte 
Syftet med den antikvariska närvaron vid grävarbetet var att dokumentera kulturlager och 
lämningar som påträffades vid grävarbetet och att tillvarata eventuella fynd. En bedömning 
skulle också göras ifall mängden fynd eller kulturlager är tillräckligt omfattande för att 
grävarbetet borde avbrytas.  
 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet ligger på Vindelälvens nordöstra strand mittemot byn Råstrand på 
fastigheten Råstrand 1:18. På denna sida av älven har Råstrandsborna haft raningar, det vill 
säga naturliga ängsmarker som röjts och använts för slåtter (uppgift från bybo). I dagsläget har 
två av dessa raningar blivit tomtmark för fritidsstugor och en av dessa tomter ligger på östra 
sidan om Råstrand 1:18. I övrigt är området beväxt med skog och marken är mycket sandig. 
Ett flertal forn- och kulturlämningar finns registrerade i och i närheten av fastigheten och de 
lämningar som ligger närmast platsen för grävarbetet, är boplatser.  
 

Fornlämningsbild 
Schaktet grävdes på ca 10 meters avstånd från Sorsele 667:1 och ca 45 m avstånd från Sorsele 
136:1 (se karta 1) båda dessa fornlämningar är boplatser. Övriga lämningar i området låg på 
minst 65 meters avstånd från schaktet. På stranden inom fornlämningsområdet fanns en härd 
som bedömdes vara recent (se bild 3). Vid registreringstillfället år 1978 av boplatsen Sorsele 
667:1, fanns ingen härd på platsen. 
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Rapporten finns också som pdf-fil på 
Västerbottens museums informationsportal om 
arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i 
Västerbottens län. 

Här finns länets samlade kunskap om vår äldre 
historia och om de spår som människor och 
verksamheter lämnat efter sig i landskapet. 

Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår 
region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns 
också länkar till några av länets 
yrkesverksamma arkeologer, forskare och 
tjänstemän: http://sparfran10000ar.se/ 
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Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00. 
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