
 
 
Rapport 
över arkeologisk utredning av tre områden öster om 
Björkdalsgruvan med anledning av utvidgat verksamhetsområde.  
Skellefteå sn & kn, Västerbottens län.  
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Omslagsbild: VBM DB 340:10. Kalkbrottet Stråbruket har vattenfyllts, från Ö. 
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Administrativa uppgifter 
Beställare: Enetjärn Natur AB 

Vbm dnr: 950/16 

Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning 

Tidigare fornlämningar: RAÄ nr Skellefteå socken 600, offerplats 

Nyregistrerade lämningar: Egen nummerserie 1 - 14 

Län: Västerbotten 

Landskap: Västerbotten 

Kommun: Skellefteå 

Socken: Skellefteå 

Fastighet: Häbbersfors 1:13, Björkdal 1:25, Norrberg 1:3 & 1:6, Sandfors 1:32, 

Kusmark 20:17, Rönnberget 1:18, Bastuträsk 1:29 

Kartblad: 72H 0g NO, 72H 0h NV, 72H 1g SV, 72H 1g SO, 72H 1h SV 

Koordinatsystem: SWEREF99 TM 

Utredningsperiod: 2016-06-07 --- 2016-06-10 

Fältpersonal: Erik Sandén och Berit Andersson 

Foto: VBM DB 340:1 --- 10 

 

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 utredningsområdet fanns tidigare endast en fornlämning registrerad i 
Riksantikvarieämbetets register, RAÄ nr Skellefteå socken 600, offerplats. 
 
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 14 lämningar varav tre har erhållit status Fornlämning i 
enlighet med Riksantikvarieämbetets lämningstypslista och resterande 11 lämningar 
har bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar efter tidigare kalkbrytning 
är tre kalkugnar (fornlämning) och tre kalkbrott (övrig kulturhistorisk lämning). 
Övergiven bebyggelse, 3 husgrunder (övrig kulturhistorisk lämning), finns längs den 
äldre väg som löper från byn Nylunda och NV mot byn Björkdal. Vid utredningen 
registrerades även skogsbrukslämningar i form av två tjärdalar och en skogshuggarkoja 
(övrig kulturhistorisk lämning). 
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Inledning 
Västerbottens museum har fått 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 en känd fornlämning innan 
utredningen. I områdets närhet finns spår av tidig gruvbrytning och kalkbruk. Det 
finns även uppgifter om en gammal hytta vid Kågeälven. 
 

 
Fig. 1. Karta över de tre utredningsområdena markerade med olika färger. 

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 studier av gamla kartor, FMIS, terrängmodeller 
baserade på LIDAR-data samt lokalhistoriska källor. Resultatet av studierna samlades i 
en shape-fil som användes vid fältarbetet. Fältarbetet utfördes genom en okulär 
inventering av området med provstick med jordsond inom lämpliga områden och 
platser. Påträffade lämningar har registrerats med handdator i Riksantikvarieämbetets 
FältGIS och har bedömts i enlighet med Riksantikvarieämbetets lämningstypslista. 
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Utredningsområden 
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. 
 
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 var tidigt en näring 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. 
 
Tidigare utredningar 
Skellefteå museum genomförde en kulturvärdesinventering, öster om dagens 
gruvområde, 2007 inför utvidgning av sandmagasin. Då påträffades 1 dike som 
avvattnar äldre raningsmark. 
 
Västerbottens museum genomförde en utredning NV om årets område 2015. Då 
påträffades 1 ladruin, 2 träd/ stubbar med bläckor och 3 gruvhål. Gruvhålen speglar 
prospektering och brytning av framför allt kopparmalm i området från 1600-talet fram 
till 1800-talet. 

Områdesbeskrivningar 
Område 1 

Området sträcker sig i öst-västlig riktning från Häbbersberget i väst, över byn Björkdal 
och Björnmyrberget och vidare mot sydöst till Norrberget och ner mot Kågeälven öster 
om byn Granå. Runt byn Björkdal och närmare Kågeälven finns områden med brukad 
jordbruksmark. Övergiven bebyggelse finns längs den äldre väg som löper från byn 
Nylunda och NV mot byn Björkdal. På höjdsträckningarna växer tallskog och i de 
lägre områdena dominerar granskog. Delar av detta område består av myrmark (se Fig. 
1). 
 
Område 2 

Området ligger NÖ om område 1 och sträcker sig söderut mot byn Nylunda. Runt byn 
Norra Bastuträsk finns brukad jordbruksmark, resten av området består av skogsmark 
och en stor andel myrmark. 
 
Område 3 

Området tillkom som ett extraområde och ligger väldigt nära gruvområdet vid den 
övergivna byn Nylund. Då gruvans verksamhet pågick inom detta område var det 
endast möjligt att inventera mindre delar av marken. 
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Resultat 
Registrerade lämningar 

Innan utredningen fanns en känd fornlämning inom utredningsområdena, RAÄ nr 
Skellefteå socken 600, offerplats. 
 
Under fältarbetet drabbades norra länsdelen av en storm som medförde vissa 
svårigheter vad gäller framkomligheten. 
 

 
Fig. 2. Vägen öster om Björkdalsgruvan blockera av stormfällda träd. 
 

Område 1 

Bergsbrukslämningar 
Mellan Björnmyrberget och sjön N Bastuträsket ligger det nu övergivna kalkbruket 
Stråbruket. Kalkbruket är markerat på ekonomiska kartan från 1960. Detta kalkbruk 
grundades 1905 av bönder som behövde kalk i jordbruket. Bruket såldes 1929 till Strå 
kalkbruk AB i Sala som sedan drev kalkbruket fram till 1971. Som mest arbetade det 
ett femtiotal personer här (se kartbilaga, karta 2). Öster om Norrberget påträffades ett 
område med två kalkbrott och två kalkugnar (se kartbilaga, karta 2). Kalkugnarna har 
bedömts som Fornlämningar i enlighet med Riksantikvarieämbetets lämningstypslista 
och kalkbrotten har bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning. 
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Fig. 3. Skyltat till det nedlagda kalkbrottet Stråbruket.     Fig. 4. Kalkugn beväxt med smågranar. 

 

Jordbrukslämningar 
Längs den äldre väg som löper från byn Nylunda och mot NV finns ett flertal 
bosättningar markerade på ekonomiska kartan från 1960, bl.a. Torpet, Oskars, 
Sandströmstorpet och Konradstorpet. Bebyggelsen vid Torpet och Oskars ligger inom 
utredningsområdet och vid Torpet registrerades 3 husgrunder (se kartbilaga, karta 2). 
Då denna bebyggelse inte finns på Generalstabskartan från början av 1900-talet har 
lämningarna bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning. På platsen för Oskars 
påträffades en husgrund, men den var återbebyggd med en mindre jaktkoja och 
därmed inte övergiven. Den gamla vägen går över Vidmyrbäcken vid bosättningen 
Torpet och här har man använt delar från en äldre sodapanna, från ett pappersbruk, 
till vägtrumma (muntlig uppgift från ortsbo). 
 

 
Fig. 5. Återanvänd del av sodapanna som nu fungerar som vägtrumma. 
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Skogsbrukslämningar 
Inom område 1 påträffades även två tjärdalar (kemisk industri) samt rester av en koja 
(se kartbilaga, karta 1-3). Kojan var markerad på ekonomiska kartan från 1960 och 
har sannolikt använts vid skogsavverkning. Alla skogsbrukslämningar har bedömts 
som Övriga kulturhistoriska lämningar. 
 

 
Fig. 6. Rester av en skogshuggarkoja. 
 
Därutöver registrerades en vattenfylld nedgrävning i sank mark, mellan två myrar, 
tolkad som ett linsänke (textilindustri) (se kartbilaga, karta 2). 
 
Område 2 

I område 2 påträffades ett stenbrott där man brutit kalk. Stenbrottet var genomgrävt 
av ett skogsdike (se kartbilaga, karta 2). 
 

 
Fig. 7. Vattenfyllt kalkbrott genomgrävt av skogsdike. 
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Område 3 
I område 3 påträffades en kalkugn på västra sluttningen av Nylundsberget i anslutning 
till den övergivna bebyggelsen. 
 

   
Fig. 8. Övergivet hus i gruvområdet               Fig. 9. Gamla idolbilder i ungdomsrum. 
 

 
Fig. 10. Utsikt från Nylundsberget mot Björkdalsgruvans gråbergstipp. 
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Karta 3 



Objekttabell för frivillig utredning 2016, Björkdalsgruvan

Objekt Nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning



Fotolista       
Bildnummer Fig 

nr 

Beskrivning 

 

Fotograf 

VBM DB 340:1 2 Stormfällda träd Ö om Björkdalsgruvan Erik Sandén 

VBM DB 340:2 3 Vägskylt till Stråbruket Berit Andersson

VBM DB 340:3 4 Kalkugn, objekt 7 från SV Erik Sandén 

VBM DB 340:4 5 Återanvänd del av sodapanna som nu är vägtrumma Erik Sandén 

VBM DB 340:5 6 Rest av skogshuggarkoja, objekt 5, från V Berit Andersson

VBM DB 340:6 7 Vattenfyllt kalkbrott genomgrävt av skogsdike, objekt 4 Erik Sandén 

VBM DB 340:7 8 Övergivet hus i Nylund inom gruvområdet, från V Berit Andersson

VBM DB 340:8 9 Gamla idolbilder i ungdomsrum I Nylund, från Ö Berit Andersson

VBM DB 340:9 10 Utsikt från Nylundsberget mot Björkdalsgruvans 

gråbergstipp, från NO 

Berit Andersson

VBM DB 340:10 11 Kalkbrottet Stråbruket har vattenfyllts, från Ö Erik Sandén 

 




