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Framsida. Vy från utredningsområdet. En jaktkoja/jakttorn som ännu inte blivit fornlämning.
Foto Erik Sandén
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Administrativa uppgifter
Beställare Enetjärn Natur AB
Vbm dnr: 737/15
Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning
Tidigare fornlämningar: Nyregistrerade lämningar: Egen nummerserie 1 -6
Län: Västerbotten
Landskap: Västerbotten
Kommun: Skellefteå
Socken: Skellefteå
Fastighet: Brännberg 1:4 m fl, Gran 1:10 m fl, Kvarnforsliden 1:10 m fl, Kågeträsk
1:10 m fl, Rönnberget1:12 m fl, Sandfors 1:32, Skellefteå-Hedlunda 1:11 m fl,
Skellefteå-Högdal 1:10 m fl,
Kartblad: 72H 1g SV, 72H 1g NV, 72H 1g SO
Koordinatsystem: SWEREF99TM
Utredningsperiod: 2015-09-23 – 2015-09-24
Fältpersonal: Erik Sandén och Berit Andersson
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Sammanfattning
Västerbottens museum har på uppdrag av Enetjärn Natur AB genomfört en utredning
av förekomsten av forn- och kulturlämningar inom tre områden runt Björkdalsgruvan.
Inom områdena fanns inga registrerade for- och kulturlämningar i
Riksantikvarieämbetets register.
Studier av gamla kartor och lokalhistorisk litteratur visade att kopparbrytning
förekommit sporadiskt sedan tidigt 1600-tal i området. Även kalkbrytning har
förekommit i senare tid.
Vid fältarbetet registrerades sex lämningar. En ladruin och två träd/ stubbar med
bläckor räknas enligt Riksantikvarieämbetets lämningstypslista som övriga
kulturhistoriska lämningar. En stubbe med tre bläckor var troligen en gränsmarkering i
en fastighetsgräns. Tre gruvhål registrerades i område 2 som speglar prospektering och
brytning av framför allt kopparmalm i området från 1600-talet fram till 1800-talet
Dessa föreslås få statusen fornlämning.

Inledning
Västerbottens museum fick i uppdrag av Enetjärn natur AB att genomföra en utredning
av förekomsten av forn- och kulturlämningar i tre områden runt Björkdalsgruvan,
Skellefteå kommun. I områdena fanns inga kända fornlämningar innan utredningen. I
områdets närhet fanns spår av tidig gruvbrytning och kalkbruk. Det finns även
uppgifter om en gammal hytta vid Kågeälven.

Syfte/mål
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar fanns i områdena, samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa.

Metod
Innan fältarbetet genomfördes en planering med studier av gamla kartor, FMIS,
terrängmodeller baserade på LIDAR-data och lokalhistoriska källor.
Fältarbetet utfördes genom en okulär inventering av hela området med provstick med
jordsond inom lämpliga områden och platser.

Utredningsområdena
Allmänt
Utredningsområdena ligger nära högsta kustlinjen och för 10 000 år sedan var endast
de högsta punkterna små öar i Ancylussjön. Två tusen år senare var hela området en
del av fastlandet. Troligen har människor vistats i trakten så länge det har varit över
havsytan men vi har ännu inte hittat spåren av de tidigaste människorna. Längs
Kågeälven söder om utredningsområdena finns spår av boplatser från stenåldern.
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Härdar som troligen är samiska finns registrerade N om Hedlunda. Dessa visar att
området använts för vinterbete eller att skogssamisk renskötsel förekommit i området.
Byn Kågeträsk finns omnämnd redan under medeltiden så jordbruket har en lång
historia i området.
Även bergsbruket har en lång historia i området. Under tidigt 1600-tal påbörjades
kopparbrytning och det finns uppgifter om hytta vid Kågeälven. Under senare tid har
man även brutit kalk i området. På ekonomiska kartan från 1957 finns ett kalkbruk
där Björkdalsgruvan nu ligger.
Område 1
Området låg runt sjön Lillträsket. I söder och i nordöst var det stora områden med
kalhygge. Närmast sjön och längs bäcken som avvattnar den var det myrmark. S och V
om sjön var områden med igenväxande åker-/ängsmark. N om sjön fanns några torrare
höjder med tallskog.
Område 2
Området låg på S-sluttningen N om Björkdalsgruvans slamdamm vid Storheden och
Liden. Stora delar av området var kalhygge eller uppväxande hygge med mycket tät
vegetation. Marken bestod till största delen av svallsediment och morän.

Karta 1. Utredningsområdena runt björkdalsgruvan.
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Område 3
Området var beläget runt Mörttjärnen omedelbart V om gruvområdet. Närmast
tjärnen var det myrmark med fuktig skog utanför. I N och i V fanns åker- /ängsmark. I
SV var det ett hygge

Resultat
Registrerade lämningar
Innan utredningen fanns inga kända forn- och kulturlämningar inom
utredningsområdena.
Område 1
Inom område 1 registrerades en bläcka och en ladruin. Dessa betraktas enligt
Riksantikvarieämbetets lämningstypslista som övriga kulturhistoriska lämningar.
Nr 1, Naturföremål/-bildning med tradition (bläcka)
Koorinater: N 7213239/ E 766818
Beskrivning: Bläcka 0,5 x 0,1 m och 5 cm dj på Ö-sidan av tall s0m är 0,3 m i diam.
Bläckan börjar 1 m ovan mark.
Status: Övrig kulturhistorisk lämning

Karta 2. Utredningens område 1 med registreringar
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Nr 2 Husgrund, historisk tid (ladruin)
Koordinater N 7213354/ E 767047
Beskrivning: Ruin efter lada, 5 x 5 m, bestående av hoprasade brädväggar och
takbjälkar.
Status: Övrig kulturhistorisk lämning

Område 2
Inom område 2 registrerades tre små gruvhål och en stubbe med fyra bläckor.
Gruvhålen tillhör med stor sannolikhet tidiga prospekteringar eller försök till brytning
av kopparmalm som är känt i området från tidigt 1600-tal. Därför ges här förslaget att
dessa gruvhål räknas som fornlämningar. Formellt är det dock Länsstyrelsen som
slutgiltigt bestämmer antikvarisk status.
Stubben med bläckorna räknas som övrig kulturhistorisk lämning.

Foto 1. Gruvhålet nr 3.
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Nr 3. Gruvhål
Koordinater: N 7214918/ E 763757
Beskrivning: Gruvhål/skärpning 8 x 6 m (Ö-V) och 0,5 m dj.
Status: Fornlämning
Nr 4. Naturföremål/-bildning med tradition (Stubbe med bläckor)
Koordinater: N 7214927/ E 763860
Beskrivning: Bläckning i en stubbe, 1,5 m h och 0,25 m diam. 4 bläckor är på 0,9 - 1,4
m över marken. 2 bläckor, varav den ena är nästan helt igenvallad, är mot Ö, en
bläcka är mot S och en bläcka är mot V.
Status: Övrig kulturhistorisk lämning.
Se bilaga 1 för 3D modell av stubben.

Foto 2. Gruvhål nr 5
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Nr 5. Gruvhål
Koordinater: N 7214791/ E 764888
Beskrivning: Provbrytning/ skärpning, bestående av en grop i hällan, 1,5 x 1 m (NNÖSSV) och 0,2 m dj. Runt gropen är sprängsten 0,5 - 0,1 m stora. Gropen ser ut att följa
en åder med mörkare mineral än övriga hällen.
Status: Fornlämning
Nr 6. Gruvhål
Koordinater: N 764888/ E 765069
Beskrivning: Gruvhål/ skärpning 8 x 7 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Bestående av en 6 m l
och 2 m br försänkning med stenar upplagda på ömse sidor.
Status: Fornlämning

Karta 3. Utredningens område 2 med registreringar

Område 3
Inom område 3 registrerades inga forn- eller kulturlämningar
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Sammanfattning av resultat
Gruvhålen inom området 2 visar vilken aktivitet av prospektering och brytning av
framför allt kopparmalm som förekommit i området under en lång tid. De äldsta
skriftliga källorna kring det är från tidigt 1600-tal och det sista försöket att gå vidare
med Storhedsgruvan gjordes under 1900-talet. Det verkar dock som om den mesta
aktiviteten varit före 1850.
Stubben med bläckor i område 2 kan utgöra en gränsmarkering då bläckorna har lags
så att de är synliga från flera håll. På en sida har man lagt en ny bläcka bredvid en som
nästan är övervallad och svår att se på håll. Stubben verkar också stå i en nutida
fastighetsgräns.
Bläckan i område 1 är svårare att säga något om då den inte finns vid en nutida gräns
eller stig.
Ladruinen i område 1 visar att stora områden som idag är skogsmark tidigare varit
viktiga som slåttermarker.
Referenser
Lindgren, Seved (red) 1995. Storkågeträsk – Kågedalens pärla
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Bilaga 1. 3D modell av nr 4, Stubbe med bläckor
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