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Omslagsbild: Undersökningsområdet vid kanten av befintlig grustäkt (det blivande området för uttag 
av råvatten). Det gula snöret visar var staketet ska placeras. Foto från SSÖ. Fotograf Olof Östlund



Administrativa uppgifter
Länsstyrelsen dnr:      431-6730-2017
Skellefteå museums dnr:     163/2017
Uppdragsgivare:     Skellefteå kommun      
      (Kontaktperson: Erland Johansson)
Arbetsföretag:     Stängsel kring uttagsområde för råvatten.
Typ av undersökning:     Arkeologisk förundersökning 
Projektledare:     Lage Johansson, Skellefteå museum
Rapportansvarig:     Olof Östlund, Skellefteå museum
Kommun:       Skellefteå kommun
Socken:       Skellefteå socken (i FMIS: Skellefteå stad) 
Fastighetsbeteckning:    Medle 8:5
Berörda kända fornlämningar:   Raä Skellefteå stad 156:1 (boplats)
Datering:      Stenålder (bedömning utifrån fynd och   
      boplatsens höjd över havet)
Höjd över havet:     69-71 m ö h 
Fältdagar:      4 fältarbetsdagar (13, 19, 20 och 24 oktober 2017) 
Rapporttid:      4,75 arbetsdagar (38 timmar)
Undersökta ytor ligger inom koord:  N: 719 06 67 - 719 08 60   /   E: 77 13 77 - 77 14 61
Koordinatsystem:      Sweref 99 TM
Yta undersökta schakt:    ca 30 m²
Dokumentationsmaterial och fynd:  Förvaras i Skellefteå museums arkiv och   
      samlingar. 
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Orienteringskarta. 
Undersökningsområdet vid Kniken, Medle, är markerat med en blå punkt på 
nedanstående karta.
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RAPPORT 

Arkeologisk förundersökning med anledning av uppsättande av 
stängsel inom fornlämning Raä Skellefteå stad 156:1. 
Fastigheten Medle 8:5, Skellefteå socken, Skellefteå kommun, 
Västerbottens län

Sammanfattning
Vid förundersökningen inför byggandet av ett stängsel inom avgränsningen för fornlämningen Raä Skellefteå 
stad 156:1 påträffades inga fynd av större antikvariskt intresse i de 72 sökrutor som grävdes, d v s inga an-
läggningar som motiverar ytterligare undersökningar med anledning av de planerade markarbetena.
 Vid den aktuella förundersökningen rensades 72 sökrutor på de platser där exploatören planerar att gräva 
hål för stängselfundament. I fyra sökrutor påträffades bearbetad kvarts från redskapstillverkning: En kvart-
skärna och tre avslag av kvarts.  
 Enstaka skärvstenar påträffades 18 av de 72  sökrutorna. Dessa är att betrakta som utkast från anläggning-
ar någonstans i närheten.
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Bakgrund    
Skellefteå museum har under fyra dagar, den 13, 19, 20 och 24 oktober 2017, genomfört en arkeologisk 
förundersökning vid Kniken, Medle, drygt 8 km ÖSÖ om Skellefteå. 
 Förundersökningen föranleddes av att Skellefteå kommun planerar att anlägga ett nytt försörjningssystem 
för dricksvatten. I Kniken, Medle, skall ett uttagsområde för råvatten anläggas. Som skyddsåtgärd för områ-
det ska ett stängsel sättas upp längs med kanten till en gammal sandtäkt. 
 Det planerade stängslets sträckning går delvis genom fornlämningen Raä Skellefteå stad 156:1, en bo-
plats av stenålderskaraktär. Skellefteå museums Lage Johansson har tidigare varit på plats tillsammans med 
NCC (entreprenör) för att bedöma möjligheterna att sätta upp stängsel. Uppsättandet kommer att innebära 
ingrepp i fornlämningen, men planen är att sätta stängslet nära täktkanten där marken delvis är påverkad se-
dan tidigare, där ingreppet därmed gör minst påverkan på fornlämningen. Arbetet med att uppföra stängslet 
inom fornlämningen kommer ändå att skada de ytor som tas i anspråk för stängselstolparna. Länsstyrelsen 
bedömde att en arkeologisk insats måste göras för de ytor som tas i anspråk för stängselstolparnas funda-
ment och fattade därför ett beslut om förundersökning enligt Kulturmiljölagen 2 kap 13§.
 Fältarbetet utgick från Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (daterad 2017-09-29),  Skellefteå museums 
arbetsplan (SM dnr 163/2017), daterad 2017-10-10, och Länsstyrelsens beslut, daterat 2017-10-16 (Lst dnr 
431-6730-2017). 
 Fältarbetet utfördes av Lage Johansson (projektledare) och Olof Östlund (fältarbetsledare och rapportans-
varig), Skellefteå museum.

Målsättning och syfte    
Syftet med förundersökningen är att dokumentera de delar av fornlämningen som berörs av arbetsföretaget 
och ta tillvara fynd. Undersökningen ska resultera i tydliga beskrivningar av det område som tagits i anspråk 
av planerat arbetsföretag.
 Resultatet från undersökningen ska ge ett fullgott underlag för Länsstyrelsen i den fortsatta prövningen, 
samt för kommunens fortsatta planering. 

Metod och genomförande 
Arbetet har genomförts enligt undersökningsplanen, med ett undantag (se avvikelse från arbetsplan, nedan).
 Undersökningen påbörjades genom kortfattade inledande arkiv- och kartstudier över det aktuella området. 
Därefter utfördes fältarbete den 13, 19, 20 och 24  oktober. 
 Fältarbetet utfördes för att avgöra om fornlämningen, boplatsen (Raä Skellefteå stad 156:1), berörs av mar-
karbetena. Arbetet utfördes genom avtorvning och rensning med spade och skärslev av sökrutor, på platsen för 
varje enskilt varje stolphål inom fornlämningen, innan exploatören gräver/borrar. De 16 första rutorna som un-
dersöktes gjordes 1 x 1 m stora, resten av rutorna gjordes 0,5 x 0,5 m stora. Arkeologerna rensade sökrutorna 
till ett djup där  marken kunde konstateras vara ostörd av mänsklig påverkan, ca 0,10 m djupt under ursprunglig 
markyta/torv. Kontroll utfördes också av skador orsakade av exploatörens provgrävningar/borrningar innan star-
ten av den arkeologiska förundersökningen: Där utfördes avtorvning och rensning med skärslev av en sökruta 
(0,5 x 0,05 m) per borrat stolphål samt sållning av uppgrävt material från maskingrävda schakt. 
 Varje grävd yta sondades med jordsond för kontroll av markföljd. Detta gjordes för att med säkerhet kunna 
säga att inga lämningar fanns längre ned marken. Fynd tillvaratogs. 
 Dokumentation gjordes genom fotografering och beskrivning av sökrutor samt fotografering och beskriv-
ning av markskador orsakade av exploatörens underentreprenör. Inmätningar av sökrutor/stolphål gjordes med 
D-GPS med nätverks RTK: Underentreprenören bistod med inmätningshjälp under övervakning av arkeolog. 
 I arbetsplanen planerades också att det skulle upprättas planritningar och profilritningar av påträffade anlägg-
ningar, om någon sådan upptäcktes, samt provtagning för 14C-analys från en påträffad anläggning.
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UO är markerat med blå punkter för varje stolphål (ser ut som heldragen linje på kartan). Fornlämningar-
na utmärkta med brun skraffering för ytor och bruna punkter för punkter. Skala 1:5000
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Avvikelse från arbetsplan
En avvikelse från arbetsplanen gjordes. I arbetsplanen skrevs att rensning av 1 x 1 m stora rutor skulle göras vid 
varje stolphål inom fornlämningen. När det framgick att stora delar av den ursprungliga markytan var övertäckt 
med jordmassor i modern tid, insåg vi att vi var tvungna att minska storleken på sökrutorna till 0,5 x 0,5 m för 
att hinna med sökutegrävningen inom den planerade fältarbetstiden. Stolpfundamenten kommer dock inte 
att vara bredare än ca 15 cm, vilket gör att mindre storlek på sökrutorna inte innebär risker för fornlämningen 
när exploatören sedan borrar hål för stolparna. Konsekvensen av mindre rutor kan göra att det är svårare att 
upptäcka anläggningar som sträcker sig in i sökrutan, men i det här fallet bedömdes riskerna för missade anlägg-
ningar som små. Markföljden i sökrutorna kontrollerades noga med jordsond efter avslutad rensning. Tidsmäs-
sigt innebar avvikelsen från arbetsplanen att vi kunde hålla fältarbetstiden. Beslutet att ändra sökrutornas storlek 
kommunicerades med länsstyrelsen under det pågående fältarbetet.  
 
Områdesbeskrivning
Området utgörs av väldränerad skogsmark (tallskog), med en ned mot älven i söder och i öster sluttande 
sandås. Boplatsen har troligtvis varit större till ytan än vad den är i dag, innan delar av den förmodligen för-
stördes av sandtäktsverksamheteten. På äldre kartor kallas platsen för sandtäkten för Knikenberget vilket gör 
att man kan förutsätta att området varit högre i mitten av sandtäkten än vad de återstående kanterna visar i 
dag. I Undersökningsområdets (UO) norra del består marken av stenig morän ända upp till markytan, medan 
UO::s södra del är sandigare på ytan. Gräver man ned på djupet så kommer moränsten fram även i söder. 
Grusåsen är gamla isälvssediment, resterna efter en glaciärälv. Vid något tillfälle efter inlandsisens avsmältning 
har Skellefteälven brutit igenom åsen och den kvarvarande höjdryggen sticker nu ut som en udde i älven och 
fortsätter sedan på södra stranden (eller snarare fortsatte en gång i tiden; också där är en sandtäkt). Från UO 
har man god utsikt över älven både i söder och i öster. Det nu aktuella UO ligger på en höjd av ungefär 69 - 
71 m ö h. 

Fornlämningsbild
Fornminnesinventering i området genomfördes 1983.
 Raä Skellefteå stad 156:1 beskrevs då (1983) som en Stenåldersboplats i inventeringsboken. I FMIS beskrivs 
den som: ”Boplats, skadad, ca 250x30 m (N-S). Vid besiktning på platsen påträffades på en sträcka av 250 m 
längs kanten på stort grustag sporadiskt till sparsamt med skärvsten. Ställvis förekom skärvsten i mindre kon-
centrationer. Här och var utefter grustagskanten förekom brända ben och kvartsavfall. I N delen av området 
hittades brända ben samt rikligt med skärvsten i rotvältor. Inom N delen sträcker sig brukningsväg parallellt 
med grustagskanten. I den nötta ytan av brukningsvägen och stigen kunde skärvsten sparkas fram. I samband 
med utgrävning i områdets S del år 1969 eller 1970 hittades ca 600 kvartsavslag, ett mindre antal skrapor, 1 
kokgrop, 3 skifferspetsar samt 1 skärvstensvall, som innehöll 700-1000 kg skärvsten. Tillvaratogs 10 avslag 
och restprodukt av kvarts samt brända ben. Fynden förvaras i Skellefteå museum under huvud-nr 9586. Om-
rådet i anslutning till utgrävningsplatsen var vid besiktningstillfället ganska starkt eroderat. Det är möjligt att 
större delen av boplatsstråket blivit bortgrävt vid grustäkt, men en del tycks vara bevarad. Vid andra tillfällen 
har Skellefteå museum tillvaratagit fynd bestående av bl.a. skrapor och avslag av kvarts och kvartsit, brända 
ben.” 
 Av schaktplanerna från 1971 (inte 1969 eller 1970) att döma så fanns där inom Raä 156:1 dessutom yt-
terligare minst 5 skärvstenskoncentrationer och ett flertal koncentrationer av brända ben ovanför, under och 
bredvid skärvstenspackningarna. Detta på en undersökningsyta om 85 kvm (17 x 5 m). (Westerlund 1971). 
Det ser ut som att det var väldigt tätt med fyndmaterial på en liten, begränsad yta.
  I UO:s närhet finns ytterligare ett flertal fornlämningar, De närmaste som ligger inom 1000 m avstånd är 
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följande:  
- ca 300 m mot N från UO finns Raä Skellefteå stad 334:1 (fyndplats), där det påträffats ett lösfynd i form av 
en yxa av järn och två större benbitar. (Uppgifter från FMIS). 
- ca 800 m mot NÖ från UO finns Raä Skellefteå socken 595 (boplats) Boplats, 550 x 20 m (NNÖ-SSV). Inom 
angivet vilken det vid en specialinventering år 2013 påträffades skärvsten, avslag och brända ben i markska-
dor. (Uppgifter från FMIS, samt från mailväxling med Berit Andersson, Västerbottens museum)
- ca 900 m mot NÖ från UO finns Raä Skellefteå stad 367:1 (boplats) bestående av två områden med skärv-
stensförekomster,  där Skellefteå museum vid en arkeologisk förundersökning år 2001 påträffade brända 
ben (från fisk och säl), samt enstaka bitar bearbetad kvarts. De två skärvstensförekomsterna bedömdes vid 
undersökningen vara två boplatser samtidiga med varandra från ungefär 3400 f Kr,  utifrån landhöjningsdata. 
(Uppgifter från FMIS samt Östlund 2002).  

Resultat
Vid undersökningen påträffades inga fynd av större antikvariskt intresse i de 72 sökrutor som grävdes. Inga 
anläggningar påträffades som motiverar ytterligare undersökningar med anledning av de planerade markar-
betena när stängsel ska sättas upp.
 Vid förundersökningen rensades 72 sökrutor (bilaga 1) på de platser där exploatören ska gräva hål för 
stängselfundament . De numrerades från norr till söder som sökruta 1 - 72. Sökrutorna nr 1 -16 togs upp 1 x 1 
m stora och sökrutorna nr 17-72 togs upp 0,5 x 0,5 m stora.  Platsen där sökruta 60 och 61 skulle ha placerats 
hade olovligen grävts med grävmaskin  av exploatören redan innan Skellefteå museums arkeologer kommit 
till platsen. Det uppgrävda materialet sållades av Skellefteå museum och den sten som låg i jordmassorna 
kontrollerades. På platserna där sökrutorna 66 - 72 skulle placeras hade exploatören olovligen borrat hål, ca 
15 cm i diameter, för stångselstolpar. Sökrutor rensades där med de borrade hålen i centrum av varje sökruta. 
 I sökrutorna 10, 19, 55 och 66 påträffades bearbetad kvarts från redskapstillverkning. I sökruta påträffades 
55 en kvartskärna, i övriga tre rutor ett avslag i vardera rutan (se karta, bilaga 1).  
 Enstaka skärvstenar påträffades ett flertal sökrutor, som mest upp till 5 skärvstenar på två av de rutor som 
mätte 1 x 1 m. Skärvsten fanns i sökrutorna 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 43, 60, 61, 66. 67 
och 72 (se karta, bilaga 1). Dessa är att betrakta som utkast från anläggningar någonstans i närheten. Dessa 
anläggningar kan finnas på boplatsytor där det finns rikliga mängder med fyndmaterial (exempelvis täta 
skärvstenspackningar, härdar och rester av stenhantverk), med tanke på de mängder av fynd och skärvsten 
som gjordes av Ernst Westerlund vid undersökningarna 1971. 
 Bara ett fåtal skärvstenar hittades vid sållning av jordmassorna i de två schakten (5 st i vardera schaktet   i 
”sökruta” 60 och 61) som grävts upp innan arkeologerna anlände. Inga andra spår av anläggningar framkom 
vid sållningen (exempelvis brända ben)  och inget spår av anläggningar kunde heller ses i de kvarvarande 
schaktprofilerna. Det innebär mest troligt att ingen anläggning skadades av detta oövervakade ingrepp i 
fornlämningen.

Tolkning
Boplatsläget för Raä Skellefteå stad 156:1 är jättefint, på den torra och väldränerade sandåsen. Bästa läget 
fanns förmodligen vid den sydligaste delen av åsen, närmast Skellefteälven och söder om det nu aktuella 
förundersökningsområdet, där Ernst Westerlund grävde år 1971. Fynden i sökrutorna visar att det i närheten  
av dem troligtvis finns anläggningar (kokgropar, härdar eller skärvstenspackningar) och att människor också 
sysslat med stensmide i någonstans i närheten. Stängselstolparna kommer att gå rakt genom boplatsområdet 
och det var bara tur att ingen anläggning fanns just på de 72 ställen där stolpfundamenten ska placeras.   
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Antikvarisk bedömning
Raä 156:1 är en boplats av stenålderskaraktär och den sträcker sig långt mot N, från den plats där Westerlund 
gjorde sin undersökning, precis som den beskrevs vid fornminnesinventeringen 1983. Vår bedömning är att 
de skärvstenar och den kvarts som påträffades i våra sökrutor visar att anläggningar troligtvis fortfarande finns 
kvar i närheten även om en del kan ha förstörts av grustäkten. Bedömningen är också att viktiga delar av 
boplatsen inte kommer att skadas av att stängslet monteras upp, så länge som man gräver exakt där man an-
givit att stolparna ska placeras (d v s där arkeologerna också placerat sina sökschakt vid denna undersökning). 

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Platsen för alla markingrepp (stolphål) för staketet är undersökta. Inga anläggningar påträffades. 
 Beslut fattas av Länsstyrelsen i Västerbotten om staketet sättas upp utan ytterligare medverkan av arkeolog 
eller ej. Fornlämningen Raä Skellefteå stad 156:1 finns dock fortfarande kvar vid grustäktens kant och ytter-
ligare markingrepp bör enligt Skellefteå museum undvikas om det är möjligt. Om ytterligare markingrepp 
ändå är aktuella så är det länsstyrelsen i Västerbottens län som ska kontaktas. Det är de som fattar beslut om 
eventuella arkeologiska insatser innan någon får gräva, göra hål eller gropar på platsen, eller på annat sätt 
påverka marken i området (exempelvis genom övertäckning). 

Skellefteå Museum, Skellefteå 2017-12-21

Olof Östlund, arkeolog.

Källor
- Westerlund, Ernst (1971). Rapport från arkeologiska utgrävningar sommaren 1971 i Liden, Klutmark, Slind, 
Medle och Kusmark i Skellefteå socken, VBTNs län. i samlingsvolymen Arkeologiska utgrävningar 1971 av 
Ernst Westerlund. Skellefteå museum, Skellefteå 1971.
- Östlund, Olof (2002). Rapport. Arkeologisk förundersökning. Medle 2:12 och 2:31. Två skärvstens-
 förekomster. Skellefteå socken och kommun. Västerbottens län. Skellefteå museum, Skellefteå 2002.
- Riksantikvarieämbetet Fornsök (FMIS)

Bilagor
Översiktskarta över sökrutor      Bilaga 1
Beskrivningar sökrutor/sökschakt    Bilaga 2
Fyndlista       Bilaga 3     
Fotolista       Bilaga 4     
Fotobilaga       Bilaga 5     
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Beskrivningar av sökrutor/sökschakt       

Alla koordinater för sökrutor/sökschakt anges i Sweref 99 TM. Koordinaten avser rutans mittpunkt.
(Se karta, bilaga 1). Sökrutorna  nr 1-16 grävdes 1 x 1 m stora, sökrutorna nr 17-72 grävdes 0,5 x 0,5 m stora, 
och ned till ett djup av ca 0,10 m under torv eller under ursprunglig markyta/torv på de ställen där påförda 
fyllnadsmassor fanns.

Beskrivning
• Sökruta, nr 1 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven,  med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Koordinater för rutan: N 7190859,1 / E 771378,3
Höjd efter rensning: 70,42 m ö h
• Sökruta, nr 2 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Koordinater för rutan: N 7190856,8 / E 771380,6
Höjd efter rensning: 70,36 m ö h
• Sökruta, nr 3 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Koordinater för rutan: N 7190855,3 / E 771382,5
Höjd efter rensning: 70,33 m ö h
• Sökruta, nr 4 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten. 
Skärvsten: 1 st.
Koordinater för rutan: N 7190853,6 / E 771384,7
Höjd efter rensning: 70,24 m ö h
• Sökruta, nr 5 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten. 
Skärvsten: 3 st.
Koordinater för rutan: N 7190851,9 / E 771387,1
Höjd efter rensning: 70,17 m ö h
• Sökruta, nr 6 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190850,3 / E 771389,0
Höjd efter rensning: 70,15 m ö h
• Sökruta, nr 7 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten. 
Skärvsten: 1 st. 
Koordinater för rutan: N 7190848,4 / E 771391,5
Höjd efter rensning: 70,05 m ö h
• Sökruta, nr 8 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.  
Koordinater för rutan: N 7190846,5 / E 771393,8
Höjd efter rensning: 69,98 m ö h
• Sökruta, nr 9 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190844,7 / E 771396,3 
Höjd efter rensning: 69,85 m ö h
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• Sökruta, nr 10 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand.
Fynd: F.nr 1: Avslag, kvarts, 1 st.
Skärvsten: 4 st
Koordinater för rutan: N 7190842,8 / E 771398,7
Höjd efter rensning: 69,91 m ö h
• Sökruta, nr 11 (1 x 1 m)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand.
Skärvsten: 5 st
Koordinater för rutan: N 7190841,0 / E 771401,1
Höjd efter rensning: 69,86 m ö h
• Sökruta, nr 12 (1 x 1 m)
Överst under torven fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190839,0 / E 771403,8 
Höjd efter rensning: 69,72 m ö h
• Sökruta, nr 13 (1 x 1 m)
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190837,1 / E 771406,2
Höjd efter rensning: 69,72 m ö h
• Sökruta, nr 14 (1 x 1 m)
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190835,3 / E 771408,9
Höjd efter rensning: 69,75 m ö h
• Sökruta, nr 15 (1 x 1 m)
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Skärvsten: 3 st
Koordinater för rutan: N 7190833 / E 771411,1
Höjd efter rensning: 69,84 m ö h
• Sökruta, nr 16 (1 x 1 m)
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Skärvsten: 1 st
Koordinater för rutan: N 7190831,7 / E 771413,1
Höjd efter rensning: 69,93 m ö h
• Sökruta, nr 17
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Skärvsten: 1 st
Koordinater för rutan: N 7190829,1 / E 771414,0
Höjd efter rensning: 69,91 m ö h
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• Sökruta, nr 18
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Skärvsten: 3 st
Koordinater för rutan: N 7190825,0 / E 771415,3
Höjd efter rensning: 70,08 m ö h
• Sökruta, nr 19
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Fynd: F.nr 2: Avslag, kvarts, 1 st.
Skärvsten: 1 st
Koordinater för rutan: N 7190822,0 / E 771416,3
Höjd efter rensning: 70,17 m ö h
• Sökruta, nr 20
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Skärvsten: 1 st
Koordinater för rutan: N 7190819,2 / E 771417,2
Höjd efter rensning: 70,24 m ö h
• Sökruta, nr 21
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190815,9 / E 771418,0
Höjd efter rensning: 70,22 m ö h
• Sökruta, nr 22 
Överst under torven fanns ett 30 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190813,0 / E 771418,9
Höjd efter rensning: 69,97m ö h
• Sökruta, nr 23 
Överst under torven fanns ett 30 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns endast C-horisont, ingen 
blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190809,9 / E 771419,8
Höjd efter rensning: 69,88 m ö h
• Sökruta, nr 24 
Överst under torven fanns ett 30 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns endast C-horisont, ingen 
blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190806,9 / E 771420,8
Höjd efter rensning: 69,82 m ö h
• Sökruta, nr 25 
Överst under torven fanns ett 30 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns endast rostjord, ingen 
blekjord. Sand. 
Skärvsten: 2 st
Koordinater för rutan: N 7190804,0 / E 771421,7
Höjd efter rensning: 69,69 m ö h
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• Sökruta, nr 26
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190801,0 / E 771422,6
Höjd efter rensning: 70,06 m ö h
• Sökruta, nr 27
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190798,2 / E 771423,4
Höjd efter rensning: 69,82 m ö h
• Sökruta, nr 28 
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190795,2 / E 771424,3
Höjd efter rensning: 70,11 m ö h
• Sökschakt, nr 29 
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190792,3 / E 771425,2
Höjd efter rensning: 70,21 m ö h
• Sökruta, nr 30 
Överst under torven fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190789, 3 / E 771426,1
Höjd efter rensning: 70,20 m ö h
• Sökruta, nr 31
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190786, 5 / E 771426,9
Höjd efter rensning: 70,41 m ö h
• Sökruta, nr 32 
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190783,4 / E 771427,9
Höjd efter rensning: 70,38 m ö h
• Sökruta, nr 33
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190780,5 / E 771428,8
Höjd efter rensning: 70,30 m ö h
• Sökruta, nr 34
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190777,4 / E 771429,6
Höjd efter rensning: 70,38 m ö h
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• Sökruta, nr 35
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190774,5 / E 771430,6
Höjd efter rensning: 70,45 m ö h
• Sökruta, nr 36 
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190772,1 / E 771431,4
Höjd efter rensning: 70,44 m ö h
• Sökruta, nr 37
Överst under torven fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190769,6 / E 771432,4
Höjd efter rensning: 70,38 m ö h
• Sökruta, nr 38
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190767,4 / E 771433,3
Höjd efter rensning: 70,45 m ö h
• Sökruta, nr 39
Överst fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns C-horisont, ingen  blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190764,6 / E 771434,4
Höjd efter rensning: 70,50 m ö h
• Sökruta, nr 40
C-horisont vid avbanad täktkant, ingen  blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190761,6 / E 771435,7
Höjd efter rensning: 70,64 m ö h
• Sökruta, nr 41
Överst fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns C-horisont, ingen  blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190758,7 / E 771436,9
Höjd efter rensning: 70,80 m ö h
• Sökruta, nr 42 
Överst fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns C-horisont, ingen  blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190755,9 / E 771438,1
Höjd efter rensning: 70,82 m ö h
• Sökruta, nr 43
Överst fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns C-horisont, ingen  blekjord. Sand. 
Skärvsten: 2 st
Koordinater för rutan: N 7190753,0 / E 771439,4
Höjd efter rensning: 70,86 m ö h
• Sökruta, nr 44
C-horisont vid avbanad täktkant, ingen blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190750,3 / E 771440,5
Höjd efter rensning: 70,92 m ö h
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• Sökruta, nr 45
Överst fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns rostjord vid avbanad täktkant, ingen 
blekjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190747,3 / E 771441,7
Höjd efter rensning: 71,02 m ö h
• Sökruta, nr 46
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190744,4 / E 771443,0
Höjd efter rensning: 71,06 m ö h
• Sökruta, nr 47
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190741,6 / E 771444,1
Höjd efter rensning: 71,07 m ö h
• Sökruta, nr 48
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190738,8 / E 771445,4
Höjd efter rensning: 71,08 m ö h
• Sökruta, nr 49
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190736,0 / E 771446,5
Höjd efter rensning: 71,01 m ö h
• Sökruta, nr 50
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190733,1 / E 771447,7
Höjd efter rensning: 70,86 m ö h
• Sökruta, nr 51
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190730,1 / E 771449,0
Höjd efter rensning: 70,82 m ö h
• Sökruta, nr 52
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190727,4 / E 771450,1
Höjd efter rensning: 70,74 m ö h
• Sökruta, nr 53
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190724,5 / E 771451,3
Höjd efter rensning: 70,51 m ö h
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• Sökruta, nr 54
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190721,6 / E 771452,4
Höjd efter rensning: 70,33 m ö h
• Sökruta, nr 55
Överst under torven fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Fynd: F.nr 3: Kärna, kvarts, 1 st.
Koordinater för rutan: N 7190718,8 / E 771453,6
Höjd efter rensning: 70,26 m ö h
• Sökruta, nr 56
Överst under torven fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190716,6 / E 771454,5
Höjd efter rensning: 70,18 m ö h
• Sökruta, nr 57
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190714,0 / E 771454,8
Höjd efter rensning: 70,12 m ö h
• Sökruta, nr 58
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand. 
Koordinater för rutan: N 7190710,2 / E 771455,2
Höjd efter rensning: 70,09 m ö h
• Sökruta, nr 59
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Koordinater för rutan: N 7190707,2 / E 771455,6
Höjd efter rensning: 70,10 m ö h
• Sökruta, nr 60 (Olovligen grävd ca 1,0 x 0,5 m st och 0,5 m dj)
Överst under torven i schaktets profil fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal 
markföljd med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Skärvsten: 5 st
Koordinater för rutan: N 7190704,3 / E 771455,7
Höjd gropens botten efter rovgrävning: 69,45 m ö h
• Sökruta, nr 61 (Olovligen grävd ca 1,0 x 0,5 m st och 0,6 m dj)
Överst under torven i schaktets profil fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal 
markföljd med blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Skärvsten: 5 st
Koordinater för rutan: N 7190700,8 / E 771456,0
Höjd gropens botten efter rovgrävning: 68,98 m ö h
• Sökruta, nr 62 
Överst under torven fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand och naturligt rundad sten.
Koordinater för rutan: N 7190700,8 / E 771456,0
Höjd efter rensning: 69,71 m ö h



            Bilaga 2

18

• Sökruta, nr 63
Överst under torven fanns ett 5 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190694,7 / E 771456,9
Höjd efter rensning: 69,93 m ö h
• Sökruta, nr 64
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190691,8 / E 771457,3
Höjd efter rensning: 69,94 m ö h
• Sökruta, nr 65
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190688,6 / E 771457,6
Höjd efter rensning: 70,09 m ö h
• Sökruta, nr 66 (Olovligen borrat hål, ca 0,15 m i diam., för stängselfundament)
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Fynd: F.nr 4: Avslag, kvarts, 1 st.
Skärvsten: 1 st.
Koordinater för rutan: N 7190685,7 / E 771457,9
Höjd efter rensning: 69,91 m ö h
• Sökruta, nr 67 (Olovligen borrat hål, ca 0,15 m i diam., för stängselfundament)
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Skärvsten: 1 st.
Koordinater för rutan: N 7190682,7 / E 771458,3
Höjd efter rensning: 69,64 m ö h
• Sökruta, nr 68 (Olovligen borrat hål, ca 0,15 m i diam., för stängselfundament)
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190679,8 / E 771458,6
Höjd efter rensning: 69,53 m ö h
• Sökruta, nr 69 (Olovligen borrat hål, ca 0,15 m i diam., för stängselfundament)
Överst under torven fanns ett 10 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190676,9 / E 771459,0
Höjd efter rensning: 69,53 m ö h
• Sökruta, nr 70 (Olovligen borrat hål, ca 0,15 m i diam., för stängselfundament)
Överst under torven fanns ett 15 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190673,7 / E 771459,2
Höjd efter rensning: 69,77 m ö h
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• Sökruta, nr 71 (Olovligen borrat hål, ca 0,15 m i diam., för stängselfundament)
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Koordinater för rutan: N 7190671,0 / E 771459,5
Höjd efter rensning: 69,48 m ö h
• Sökruta, nr 72 (Olovligen borrat hål, ca 0,15 m i diam., för stängselfundament)
Överst under torven fanns ett 20 cm lager med påförd, grå sand. Under den fanns normal markföljd med 
blekjord och rostjord. Sand.
Skärvsten: 1 st.
Koordinater för rutan: N 7190667,7 / E 771459,9
Höjd efter rensning: 69,24 m ö h
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Fyndlista

F nr Sökruta
nr

Sakord Material Antal Storlek 
(mm)

Vikt (g) Kommentar

1 10 Avslag Kvarts 1 37x31x12 16 Möjligen del av kärna

2 19 Avslag Kvarts 1 24x20x6 4

3 55 Kärna Kvarts 1 53x43x35 112 Plattformskärna med två motståen-
de plattformar.

4 66 Avslag Kvarts 1 41x32x23 24 Plattformsavslag proximal del, med 
synlig träffpunkt.

F nr 1 F nr 2

F nr 3 F nr 4
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Fotolista           

Nr: 1-98, digitala bilder
Topografi: Medle, Skellefteå socken, Skellefteå kommun, Västerbotten
Objekt: Fastigheten Medla 2:5.
Fornlämning: Raä Skellefteå stad 156:1
Typ av uppdrag: Arkeologisk förundersökning.
Fotografer: Lage Johansson och Olof Östlund(om
Datum: 9/10, 13/10, 20/10 och 24/1. 2017.

Nr Objekt och beskrivning Foto 
från

Dat. Sign

01 Undersökningsområdets N ände, vid början av undersökningen. SÖ 13/10 OÖ

02 Lage Johansson gräver den nordligaste av sökrutorna (Sökruta nr 1) NV 13/10 OÖ

03 Sökruta nr 1. NÖ 20/10 OÖ

04 Sökruta nr 2. NÖ 20/10 OÖ

05 Sökruta nr 3. NÖ 20/10 OÖ

06 Sökruta nr 4. NÖ 20/10 OÖ

07 Sökruta nr 5. NÖ 20/10 OÖ

08 Sökruta nr 6. NÖ 20/10 OÖ

09 Sökruta nr 7. NÖ 20/10 OÖ

10 Sökruta nr 8. NÖ 20/10 OÖ

11 Sökruta nr 9. NÖ 20/10 OÖ

12 Sökruta nr 10. NÖ 20/10 OÖ

13 Sökruta nr 11. NÖ 20/10 OÖ

14 Sökruta nr 12. NÖ 20/10 OÖ

15 Sökruta nr 13. NÖ 20/10 OÖ

16 Sökruta nr 14. NÖ 20/10 OÖ

17 Sökruta nr 15. NÖ 20/10 OÖ

18 Sökruta nr 16. NÖ 20/10 OÖ

19 Översiktsbild, de 16 första sökrutorna.. SÖ 20/10 OÖ

20 Översiktsbild, sökruta 17 och söderut. Foto från sökruta 16. NNV 20/10 OÖ

21 Sökruta nr 17. ÖNÖ 20/10 OÖ

22 Sökruta nr 18. ÖNÖ 20/10 OÖ

23 Sökruta nr 19. ÖNÖ 20/10 OÖ

24 Sökruta nr 20. ÖNÖ 20/10 OÖ

25 Sökruta nr 21. ÖNÖ 20/10 OÖ

26 Sökruta nr 22. ÖNÖ 20/10 OÖ

27 Sökruta nr 23. ÖNÖ 20/10 OÖ

28 Sökruta nr 24. ÖNÖ 20/10 OÖ

29 Sökruta nr 25. ÖNÖ 20/10 OÖ

30 Sökruta nr 26. ÖNÖ 20/10 OÖ
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Nr Objekt och beskrivning Foto 
från

Dat. Sign

31 Sökruta nr 27. ÖNÖ 20/10 OÖ

32 Sökruta nr 28. ÖNÖ 20/10 OÖ

33 Sökruta nr 29. ÖNÖ 20/10 OÖ

34 Sökruta nr 30. ÖNÖ 20/10 OÖ

35 Sökruta nr 31. ÖNÖ 20/10 OÖ

36 Sökruta nr 32. ÖNÖ 20/10 OÖ

37 Sökruta nr 33. ÖNÖ 20/10 OÖ

38 Sökruta nr 34. ÖNÖ 20/10 OÖ

39 Sökruta nr 35. ÖNÖ 20/10 OÖ

40 Sökruta nr 36. ÖNÖ 20/10 OÖ

41 Sökruta nr 37. ÖNÖ 20/10 OÖ

42 Sökruta nr 38. ÖNÖ 20/10 OÖ

43 Sökruta nr 39. ÖNÖ 20/10 OÖ

44 Sökruta nr 40. ÖNÖ 20/10 OÖ

45 Sökruta nr 41. ÖNÖ 20/10 OÖ

46 Sökruta nr 42. ÖNÖ 20/10 OÖ

47 Sökruta nr 43. ÖNÖ 20/10 OÖ

48 Sökruta nr 44. ÖNÖ 20/10 OÖ

49 Sökruta nr 45. ÖNÖ 20/10 OÖ

50 Sökruta nr 46. ÖNÖ 20/10 OÖ

51 Sökruta nr 47. ÖNÖ 20/10 OÖ

52 Sökruta nr 48. ÖNÖ 20/10 OÖ

53 Sökruta nr 49. ÖNÖ 20/10 OÖ

54 Sökruta nr 50. ÖNÖ 20/10 OÖ

55 Sökruta nr 51. ÖNÖ 20/10 OÖ

56 Sökruta nr 52. ÖNÖ 20/10 OÖ

57 Sökruta nr 53. ÖNÖ 20/10 OÖ

58 Sökruta nr 54. ÖNÖ 20/10 OÖ

59 Sökruta nr 55. ÖNÖ 20/10 OÖ

60 Sökruta nr 56. ÖNÖ 20/10 OÖ

61 Sökruta nr 57. Ö 20/10 OÖ

62 Sökruta nr 58. Ö 20/10 OÖ

63 Sökruta nr 59. Ö 20/10 OÖ

64 Rovgrävt schakt. (”Sökruta nr 60”). Schaktet grävdes utan lov innan den arkeo-
logiska undersökningen kommit igång. 

Ö 20/10 OÖ

65 Rovgrävt schakt. (”Sökruta nr 61”). Schaktet grävdes utan lov innan den arkeo-
logiska undersökningen kommit igång.

Ö 20/10 OÖ

66 Sökruta nr 62. Ö 20/10 OÖ

67 Sökruta nr 63. Ö 20/10 OÖ

68 Sökruta nr 64. Ö 20/10 OÖ
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Nr Objekt och beskrivning Foto 
från

Dat. Sign

69 Sökruta nr 65. Ö 20/10 OÖ

70 Sökruta nr 66. Ö 20/10 OÖ

71 Sökruta nr 67. På bilden syns även hålet efter borrat stolphål som olovligen bor-
rades innan den arkeologiska undersökningen kommit igång. 

Ö 20/10 OÖ

72 Sökruta nr 68. På bilden syns även hålet efter borrat stolphål som olovligen bor-
rades innan den arkeologiska undersökningen kommit igång. 

Ö 20/10 OÖ

73 Sökruta nr 69. På bilden syns även hålet efter borrat stolphål som olovligen bor-
rades innan den arkeologiska undersökningen kommit igång. 

Ö 20/10 OÖ

74 Sökruta nr 70. På bilden syns även hålet efter borrat stolphål som olovligen bor-
rades innan den arkeologiska undersökningen kommit igång. 

Ö 20/10 OÖ

75 Sökruta nr 71. På bilden syns även hålet efter borrat stolphål som olovligen bor-
rades innan den arkeologiska undersökningen kommit igång. 

Ö 20/10 OÖ

76 Sökruta nr 72. På bilden syns även hålet efter borrat stolphål som olovligen bor-
rades innan den arkeologiska undersökningen kommit igång. 

Ö 20/10 OÖ

77 Översiktsbild: Sökruta nr 72 och övriga sökrutor norrut. S 20/10 OÖ

78 Översiktsbild: Sökruta nr 72 och borrhål för stängselfundament i S, utanför 
undersökningsområdet, på ytor som genomgått arkeologisk undersökning år 
1971.

N 20/10 OÖ

79 Rovgrävda schakt (”Sökruta” 61 och 62), med tillhörande dumphögar med 
jordmassor.

S 20/10 OÖ

80 Översiktsbild: Undersökningsområdet vid sandtäktens kant. SSÖ 20/10 OÖ

81 Undersökningsområdets södra ände med Skellefteälven i bakgrunden. N 20/10 LJ

82 Undersökningsområdets södra ände med Skellefteälven i bakgrunden. N 20/10 LJ

83 Olof Östlund fotograferar grävda sökrutor. S 20/10 LJ

84 Olof Östlund fotograferar grävda sökrutor. N 20/10 LJ

85 Lage Johansson skyfflar sand från dumpmassor från rovgrävt schakt till fyllfat i 
arbetet med att sålla igenom sanden i jakt på spår av fornlämningen. Nysnö föll 
under natten.

NV 24/10 OÖ

86 Lage Johansson skyfflar sand från dumpmassor från rovgrävt schakt till fyllfat i 
arbetet med att sålla igenom sanden i jakt på spår av fornlämningen. Nysnö föll 
under natten.

NÖ 24/10 OÖ

87 Stenhögarna som återstod efter genomsållade dumpmassor. Moränsten i rull-
stensåsen. 

SSÖ 24/10 OÖ

88 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ

89 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ

90 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ

91 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ
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92 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ

93 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ

94 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ

95 Bild 88 – 95 visar olovligen borrade borrhål som upptäcktes före den arkeologis-
ka förundersökningen, vid besök på platsen den 9/10.

- 9/10 LJ

96 Rovgrävda schakt som de upptäcktes 9/10, där sökruta 60 och 61 skulle ha 
grävts.

SV 9/10 LJ

97 Rovgrävt schakt som det upptäcktes 9/10 där sökruta 61 skulle ha grävts. VSV 9/10 LJ

98 Rovgrävt schakt som det upptäcktes 9/10 där sökruta 60 skulle ha grävts. S 9/10 LJ
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Bild nr 02: Lage Johans-
son gräver Sökruta 1, den 
nordligaste sökrutan. Täk-
ten är till höger i bild och 
det gula snöret visar var 
stängslet ska monteras. 
Den 90-gradiga vinkeln är 
där UO börjar. 
Foto från NV
Fotograf: Olof Östlund

Bild nr 12: En av 72 sök-
rutor: Sökruta 10 i vilken 
ett avslag påträffades (F 
nr 1).
Foto från N
Fotograf: Olof Östlund
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Bild nr 19 : De 15 nord-
ligaste sökrutorna. I den 
närmaste (sökruta nr 15) 
syns den grå sanden som 
överlagrar den ursprungli-
ga markytan. 
Foto från SÖ.
Fotograf: Olof Östlund

Bild nr 71: Sökruta nr 67, En 
av de sökrutor där exploa-
törens stängseluppsättare 
hunnit borra hål innan 
arkeologerna anlänt.
Foto från ÖNÖ.
Fotograf: Olof Östlund
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Bild nr 96: De rovgrävda 
schakten där sökrutorna 
60 och 61 skulle ha grävts 
av arkeologerna.  
Foto från  SV
Fotograf: Olof Östlund

Bild nr 84: Den sydligaste 
delen av UO och av forn-
lämningen. Ett riktigt fint 
läge på åsen med utsikt 
över Skellefteälven. Olof 
Östlund dokumenterar 
sökrutorna.
Foto från N
Fotograf: Lage Johansson




