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Omslagsbild: Befintlig stuga med omgivning innan arkeologisk förundersökning. Färgmarkeringarna 
på marken visar var plintarna ska grävas ned. Foto från NNV. Fotograf Olof Östlund
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Typ av undersökning:  Arkeologisk förundersökning i form av 
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Fastighetsbeteckning: Stavaträsk 2:13
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Kontaktperson: Fredrik Lind
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Orienteringskarta. 
Undersökningsområdet vid Stavaträsk är markerat med en blå punkt på 
nedanstående karta.
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RAPPORT 

Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll 
med anledning av nybyggnation av fritidshus, ny avloppsledning 
och brunn inom fornlämning Raä Jörn 436:1. 
Lägeskorrigering av Raä Jörn 436:2 och Raä Jörn 448:1.
Fastigheten Stavaträsk 2:13, Jörn socken, 
Skellefteå kommun, Västerbottens län

Sammanfattning
Vid förundersökningen inför byggandet av en ny sommarstuga inom avgränsningen för fornlämningen Raä 
Jörn 436:1 påträffades inga fynd i de 31 sökschakt som grävdes.
 I samband med förundersökningens fältarbete justerades på länsstyrelsens uppdrag också koordinaterna 
för fornlämningarna Raä Jörn 436:2 samt Raä Jörn 448:1.
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Bakgrund    
Skellefteå museum har den 12 oktober 2017 genomfört en arkeologisk förundersökning i form av en schakt-
kontroll vid Stavaträsk, 19,5 km öster om Jörn. Samtidigt gjordes också en lägeskorrigering av två fornläm-
ningar. 
 Förundersökningenen föranleddes av att stugägaren Fredrik Lind planerar att riva befintlig byggnad på 32 
m² och på samma plats bygga ett nytt fritidshus på 96 m² uppbyggt på 27 st plintar som kommer att kräva 
grävning av hål i marken som är 0,5 x 0,5 m stora och 0,6 - 0,9 m djupa.  Dessutom kommer stugägaren att 
gräva schakt för en ny avloppsledning (7 m långt, 0,1 m brett och 0,5 m djupt), samt för en avloppsbrunn (1 
x 1 m stort och 1 m djupt). 
 Nybyggnationen ligger inom en fornlämning, en boplats (Raä Jörn 436:1), som är av stenålderskaraktär. 
För att avgöra om fornlämningen (boplatsen) påverkas av grävande för plintar, vattenledning och brunn fat-
tade länsstyrelsen beslut om en schaktövervakning enligt Kulturmiljölagen 2 kap 13§.
 Inom fornlämningen finns även en kokgrop (Raä Jörn 436:2) samt en härd (Raä Jörn 448:1). Enligt stugäga-
ren är dessa felinlagda på fastighetskartan, vilket innebar att Skellefteå museum förutom schaktningsöver-
vakning också fick till uppgift av länsstyrelsen att dokumentera och lägeskorrigera kokgropen och härden. 
Arbetsinsatsen för korrigeringen och dokumentationen av härd och kokgrop bekostas av länsstyrelsen. 
 Arbetet utgick från Skellefteå museums arbetsplan (SM dnr 138/2017), daterad 2017-08-22 (reviderad 
2017-08-24), och utifrån Länsstyrelsens beslut 2017-08-25 (Lst dnr 431-6529-2017). Skellefteå museums 
arbetsplan grundar sig på Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (daterad 2017-07-21). 
 Arbetet utfördes av Olof Östlund, Skellefteå museum.

Målsättning och syfte    
Syftet med förundersökningen är att fastställa i vilken grad fornlämnigen berörs av exploateringen. Arbetet 
ska resultera i tillförlitliga uppgifter om fornlämningens utbredning inom exploateringsområdet. I tillägg till 
detta skall fastställas läge för kokgrop och härd (RAÄ Jörn 436:2 och Raä Jörn 448:1).
 Sökande ska stå för kostnaden av schaktningsövervakningen, ej för dokumentationen av kokgropen och 
härden.
 Resultaten från förundersökningen ska ge ett fullgott underlag för Länsstyrelsen vid eventuell fortsatt 
prövning. 

Metod och genomförande 
Arbetet har genomförts enligt undersökningsplanen, möjligen med ett undantag (se avvikelse från arbets-
plan, nedan).
 Undersökningen påbörjades genom kortfattade inledande arkiv- och kartstudier över det aktuella området. 
Därefter besöktes platsen för fältarbete den 12 oktober. 
 För att avgöra om fornlämningen, boplatsen (Raä Jörn 436:1), berörs av markarbetena skedde schaktkontroll 
under pågående handgrävning. Arbetet utfördes med spade och skärslev. Schakten/sökrutorna grävdes 0,5 x 
0,5 m stora för de 27 plintarna, 7 x 0,1 m stort för avloppsledningen och 1 x 1 m stort för avloppsbrunnen. 
Sökrutor 0,15 x 0,15 m stora, grävdes också för två fundament till stolpar för ett brotak. Arkeologen grävde tills 
marken kunde konstateras vara ostörd av mänsklig påverkan, ca 0,10 m djupt. Därefter sondades varje grävd 
yta med jordsond för kontroll av markföljd. Detta gjordes för att med säkerhet kunna säga att inga lämningar 
fanns längre ned marken. Om fynd (exempelvis avslag, skärvsten eller färgningar), hade påträffats i något skede 
av grävningen hade arbetet avbrutits för konsultation med länsstyrelsen via telefon.   
 Lokaliseringen av kokgrop (Raä Jörn 436:2) och härd (Raä Jörn 448:1) utfördes genom okulär besiktning och 
stick med jordsond.
 Dokumentation gjordes genom beskrivning, fotografering och inmätning av schakt och lämningar med GPS 
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Undersökningsområdet markerat med blå punkt. Fornlämningarna utmärkta med brun skraffering för 
ytor och bruna punkter för punkter. Byggnader markeras med bruna rektanglar och kvadrater. Skala 
1:5000
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samt med måttband utifrån befintlig stugas väggar. 

Avvikelse från arbetsplan
En möjlig avvikelse från arbetsplanen gjordes. I förfrågningsunderlaget från Länsstyrelsen framgick inte tydligt 
hur många plintar som skulle grävas. Uppskattning av antal plintar gjordes vid skrivandet av arbetsplanen genom 
att titta på fasadritningen för den nya stugan. Det gjorde att det inte uppmärksammades att hål också skulle 
grävas för fundament till två brotaksstolpar. Dessa två schakt 0,15 x 0,15 m undersöktes också under schaktkon-
trollen, enligt samma rutiner som de övriga schakten.
 
Områdesbeskrivning
Området utgörs av skogbeväxt svagt SV-sluttande tomtmark på sandmark. Här växer tallskog med relativt torr 
och låg undervegetation av lingonris och mossor. I området finns ett antal sommarstugor sedan tidigare. Den 
nu aktuella byggnaden, undersökningsområdet och de aktuella fornlämningarna ligger nära en kant (strand-
hak) mot lägre liggande strandplan i sydväst. Höjden över havet är ca 175 meter. Undersökningsområdet 
motsvaras av de plintar som ska sättas i ytterkant på det nya 96 m² stora fritidshuset, och den vattenledning 
och brunn som ska grävas ned vid sidan av huset. Den sammanlagda yta som de undersökta schakten påver-
kar fornlämningen är ca 8,5 m².

Fornlämningsbild
Fornminnesinventering genomfördes 1994.
 Raä 436:1 beskrevs då (1994) som en boplats utan synlig anläggning med oklar utsträckning. Inom ett 
område 160 x 60-100 m (NV-SÖ) påträffades i strandkanten och vägskärningar måttligt med skärvsten. I om-
rådets V del påträffades ett kvartsavslag samt ett bränt benfragment.
 Raä 436:2 beskrevs som en oval kokgrop, 2,5 x 2 m stor (NV-SÖ) och 1,2 m djup, med en vall runt kanten 
som var 1,2- 2 m bred och 0,1-0,2 m hög. Vid provstick och spadning i gropens botten påträffades då 1994 
måttligt med skärvsten samt ett sot och kollager. Även i vallen påträffades skärvsten. I inventeringsboken från 
skrivs också följande: ”Enl. uppg. av sommarstugeägare skall ytterligare gropar tidigare funnits och uppfattats 
som fångstgropar”. Det framgår inte var dessa gropar ska ha funnits, men det är möjligt att erodering skett 
längs med strandhaket och att de på detta sätt försvunnit. Enligt den nuvarande stugägaren brukar dock inte 
vårfloden vara så kraftig att den när upp till strandhaket. 
  I undersökningsområdets närhet avstånd finns ytterligare ett flertal fornlämningar, De närmaste, som lig-
ger inom 300 m avstånd, är följande:  
- 100 m mot NV finns Raä 432:1,  (boplats) där det påträffats skärvsten
- 250 m mot NV finns Raä Jörn 433:1 (boplats) där det påträffats stora mängder skärvsten, 2 brända 
 ben och avslag i olika sorters stenmaterial.  
- 260 m mot NNV finns Raä 434:1 (boplats) innehållande skärvsten
- 220 m mot ÖSÖ finns Raä Jörn 447:1 (boplats) med innehåll av skärvsten.   

I undersökningsområdets närhet har också några andra arkeologiska undersökningar utförts tidigare: 
År 2007 gjorde Skellefteå museum en arkeologisk besiktning på den nu aktuella fastigheten Stavaträsk 2:16, 
också den gången inom fornlämningen Raä 436:1, men två stugor längre söderut. I samband med en bygg-
nation så besökte Skellefteå museum platsen för att avgöra om skada hade skett på fornlämningen. Inga 
boplatslämningar och inget boplatsmaterial kunde konstateras vid besiktningen. (Johansson 2007)  
 År 2014 genomförde arkeologiföretaget ELDRUN en arkeologisk steg 2-utredning vid Raä Jörn 433:1, en 

Karta på nästa sida: Undersökningsområdet. Varje enskild sökruta/schakt är markerad med gula fyrkanter, 
samt en linje.  De två lämningarna som lägeskorrigerats är utmärkta med rött.  Skala 1:400
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boplats utan synlig anläggning vars yttre gräns är 250 m NV om stugan där den nu aktuella förundersökning-
en har genomförts. Tre sökschakt grävdes 20-50 m Ö om boplatsen Raä 433:1, men ingenting påträffades 
i dem. Sju vindfällor Ö om boplatsen granskades, men inget av antikvariskt intresse framkom där heller. I 
strandhaket mot sjön påträffades enstaka skärvstenar som inte kunde knytas till någon anläggning. (Färjare 
2014)

Resultat
Vid undersökningen påträffades inga lämningar i de grävda sökrutorna och sökschaktet.  I sökschakten på-
träffades enbart naturliga marklager med blekjord och rostjord. I varje sökschakt sondades marken med jord-
sond efter avslutad rensning och marken befanns vara helt opåverkad av mänsklig verksamhet: d v s blekjord 
och rostjord följs av c-horisont längre ned i marken.. 
 En sten, ca 15 cm stor, påträffades i blekjorden för sökrutan för avloppsbrunnen, i mark som liksom övriga 
sökrutor hade normal markföljd. Eftersom marken i området består av sand utan inslag av moränsten kan 
eventuell sten som påträffa i den sandiga marken kan med stor sannolikhet sägas vara dittransporterad av 
människor. Stenen i sökrutan för brunnen gick dock inte att koppla till någon anläggning. Den var inte heller 
skärvig eller skörbränd. Noggrann sondning intill stenen och intill sökrutan visade inga spår efter andra stenar 
eller någon avvikande färgning som skulle kunna höra till en anläggning. 
 De övriga två fornlämningarna (kokgropen och härden) kontrollerades avseende position (se karta sida 9) 
och beskrivning i samband med schaktkontrollen för den planerade sommarstugan:
 Raä Jörn 436:2 Beskrivningen av kokgropen i FMIS var korrekt, men positionen helt felaktig. Av storleken 
kan betraktaren nästan få intrycket att detta är en fångstgrop, men vid sondning med jordsond stöter man 
på skärvstenar i botten av den. Kokgropen är så stor och djup att den till och med syns i terrängskuggnings-
kartan  i FMIS.  
Korrekt position i Sweref 99 TM är: N 7224484 / E 756633
  Raä Jörn 448:1 Beskrivs i inventeringsboken från 1994 i FMIS som en härd 1 x 0,5 m (NÖ-SV och 0,5 m
h, med kant och fyllning av knytnävsstora stenar. Den beskrevs också som skadad av en bod. Vid besöket av 
lämningen i samband med denna förundersökning konstaterades att koordinaterna i FMIS är felaktiga. Fyra 
knytnävsstora stenar påträffades vid det NV hörnet av en bod, ungefär som placeringen av härden beskrevs 
vid inventeringen 1994. Någon form på härden gick dock inte att urskilja vid vårt besök hösten 2017 och 
måtten som angavs 1994 (1 x 0,5 m) är svåra att uttala sig om. Stenarna verkar inte ligga speciellt fast i mar-
ken och stenarna kan mycket väl ha flyttats omkring när människor gått kring boden. Vid sondning bland ste-
narna påträffades inget kol eller sot, men det är möjligt att det finns mer rester kvar av härden under boden.
 Avståndet till kokgropen (Raä Jörn 436:2) är 37 m vilket stämmer ganska bra med det avstånd om 40 m 
som stegades upp 1994. En sommarstuga ligger emellan Raä 436:2 och 448:1, vilket gör det svårt att stega
upp ett avstånd. 
Korrekt position i Sweref 99 TM är: N 7224504 / E 756664
 Koordinaterna och positionen för de två lämningarna är nu ändrade i Fornsök (FMIS).

Tolkning
Boplatsläget för Raä 436:1 är fint på torr och fin sandmark med närhet till sjön vilket förklarar de boplatsindi-
kationer som tidigare hittats under fornminnesinventeringen. Härden Raä 448:1 förefaller vara mera förstörd 
nu än vad den var enligt beskrivningen 1994, troligtvis på grund av att många människor rör sig på platsen. 
Det är svårt att uttala sig om den bedömning som gjordes 1994, men i nuläget är det svårt att identifiera den 
som en härd. Möjligtvis kan delar av den finnas kvar under boden. Kokgropen är lika stor som en fångstgrop, 
men eftersom där finns skärvsten i botten av den, är bedömningen fortfarande att det rör sig om en kokgrop. 



11

Undersökningsområdet med grävda sökrutor och sökschakt markerade med gult. Skala 1:100
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Antikvarisk bedömning
Bedömningen från 1994 kvarstår; att Raä 436:1 är en boplats. Möjlig datering är från stenålder till järnålder.  
Kokgropen har visserligen hamnat längre från den aktuella stugan, men den skärvsten som påträffades i om-
rådet vid fornminnesinventeringen 1994, gör att ytan där den gamla stugan ska rivas och den nya ska byggas 
fortfarande är att betrakta som fornlämning. Den enda sten som påträffades vid denne förundersökning var 
inte synbart påverkad av eld, men den låg en bit ned i rostjorden, vilket innebär att den inte har hamnat där i 
sen tid. Eftersom all sten i sandmarken bör betraktas som ditfraktad av människor är den en indikation på att 
mer boplatsmaterial kan finnas i närheten.  

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Platsen för alla markingrepp (plintar, vattenledningar, fundament och brunn) för den nya stugan är
undersökta. Inget av antikvariskt intresse påträffades. Inga fynd påträffades i just dessa schakt bortsett från 
en sten som dock inte hade synbara skador av eld. 
 Beslut fattas av Länsstyrelsen i Västerbotten om stugbyggnationen kan fortsätta utan ytterligare medverkan 
av arkeolog eller ej. Fornlämningen Raä Jörn 436:1 finns dock fortfarande kvar kring stugan och ytterligare 
markingrepp bör enligt Skellefteå museum undvikas om det är möjligt. Om ytterligare markingrepp ändå är 
aktuella så är det länsstyrelsen i Västerbottens län som fattar beslut om eventuella arkeologiska insatser innan
någon får gräva på platsen.

Skellefteå Museum, Skellefteå 2017-12-01

Olof Östlund, arkeolog.

Källor
- Johansson, Lage (2007). PM - Besiktning Stavaträsk 2:16, den 4 oktober 2007. (opublicerad), 
 Skellefteå museum.
- Färjare, Anette (2014). PM för arkeologisk utredning, steg 2, utredningsgrävning inom fastigheten 
 Stavaträsk 2:20, Skellefteå kommun
- Riksantikvarieämbetet Fornsök (FMIS)

Bilagor
Beskrivningar sökrutor/sökschakt    Bilaga 1     
Fotolista       Bilaga 2     
Fotobilaga       Bilaga 3     
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Beskrivningar av sökrutor/sökschakt       

Alla koordinater för sökrutor/sökschakt anges i Sweref 99 TM. Koordinaten avser rutans mittpunkt.
(Se karta sid. 11). Alla rutor grävdes 0,5 x 0,5 m stora om inte annat anges, och ned till ett djup av ca 0,10 m 
under torv eller påförda fyllnadsmassor.

Beskrivning
• Sökruta, nr 1 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224518,6 / E 756626,0
• Sökruta, nr 2 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224519,4 / E 756627,6
• Sökruta, nr 3 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224518,0 / E 756628,3
• Sökruta, nr 4 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224516,7 / E 756629,05
• Sökruta, nr 5  (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224515,25 / E 756629,85
• Sökruta, nr 6 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224513,85 / E 756630,6
• Sökruta, nr 7 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224512,5 / E 756631,35
• Sökruta, nr 8 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224511,1 / E 756632,1
• Sökruta, nr 9 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224509,85 / E 756632,8 
• Sökruta, nr 10 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224509,0 / E 756631,15
• Sökruta, nr 11 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224508,25 / E 756629,65
• Sökruta, nr 12 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224507,5 / E 756628,15
• Sökruta, nr 13 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224506,65 / E 756626,5
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• Sökruta, nr 14 (plint)
Ingen markvegetation (under befintlig stuga), men normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224508,0 / E 756625,8
• Sökruta, nr 15 (plint)
Ingen markvegetation (under befintlig stuga). Överst, under ett lager med barr är några cm grå påförd finkor-
nig sand, men under detta är normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224509,25 / E 756625,1
• Sökruta, nr 16 (plint)
Ingen markvegetation (under befintlig stugas veranda). Överst, under ett lager med barr är några cm grå på-
förd finkornig sand, men under detta är normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224508,55 / E 756623,75
• Sökruta, nr 17 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224507,9 / E 756622,4
• Sökruta, nr 18 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224509,0 / E 756621,8
• Sökruta, nr 19 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224510,05 / E 756621,25
• Sökruta, nr 20 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224511,1 / E 756620,65
• Sökruta, nr 21 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224512,15 / E 756620,1
• Sökruta, nr 22 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. Koordinater för rutan: N 7224512,85 / E 756621,45
• Sökruta, nr 23 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224513,6 / E 756622,8
• Sökruta, nr 24 (plint)
Överst är ett  ca 5 cm tjockt lager med påfört grus och grå finkornig sand, men under detta är normal mark-
följd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224514,85 / E 756622,05
• Sökruta, nr 25 (plint)
Överst är ett några cm tjockt påfört lager med grå sand, men under detta är normal markföljd med blekjord 
och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224516,25 / E 756621,35



            Bilaga 1

15

• Sökruta, nr 26 (plint)
Överst är ett några cm tjockt påfört lager med grus och grå sand, men under detta är normal markföljd med 
blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224517,05 / E 756623,0
• Sökruta, nr 27 (plint)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. 
Koordinater för rutan: N 7224517,8 / E 756624,5
• Sökschakt, nr 28 (vattenledning)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. Schaktet mätte 7 x 0,1 m. 
Koordinater för schaktets ytterändar: N 7224520,75 / E 756619,0 respektive N 7224518,5 / E 756625,3
• Sökruta, nr 29 (brunn)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. Sökrutan mätte 1 x 1 m.
Koordinater för rutan: N 7224520,9 / E 756618,55
• Sökruta, nr 30 (brotaksstolpe)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. Sökrutan mätte 0,15 x 0,15 m.
Koordinater för rutan: N 7224517,85 / E 756630,7
• Sökruta, nr 31 (brotaksstolpe)
Normal markföljd med blekjord och rostjord. Sökrutan mätte 0,15 x 0,15 m.
Koordinater för rutan: N 7224516,75 / E 756631,3
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Fotolista           

Nr: 1-50, digitala bilder
Topografi: Stavaträsk, Jörn socken, Skellefteå kommun, Västerbotten
Objekt: Fastigheten Stavaträsk 2:13  
Raä nr: Jörn 436:1, Jörn 436:2 och Jörn 448:1
Typ av uppdrag: Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll, samt korrigering av kända lämningar
Fotograf: Olof Östlund (om inte annat anges i listan)
Datum 2017-10-12

Nr Objekt och beskrivning Foto från
01 NNV-gavel på befintlig stuga innan arkeologisk förundersökning. Färgmarkering  på mar-

ken i förgrunden är för den blivande brunnen.
NNV

02 Befintlig stuga innan arkeologisk förundersökning. Färgmarkering  på marken i förgrun-
den är för ledning till den blivande brunnen.

NNV

03 Befintlig stuga med omgivning innan arkeologisk förundersökning. Färgmarkeringarna på 
marken visar var plintarna ska grävas ned.

NNV

04 Baksidan av befintlig stuga innan arkeologisk förundersökning. Färgmarkeringar på mar-
ken visar var plintarna ska grävas ned.

ÖNÖ

05 Baksidan av befintlig stuga innan arkeologisk förundersökning. Färgmarkeringar på mar-
ken visar var plintarna ska grävas ned.

ÖSÖ

06 Befintlig stuga med omgivning innan arkeologisk förundersökning. Färgmarkeringar på 
marken visar var plintarna ska grävas ned.

SSÖ

07 SSÖ-gavel på befintlig stuga. Färgmarkeringar på marken under stugan visar var plintar-
na ska grävas ned. På bilden syns också schablonen som stugägaren använt för att måla 
marken.

SSÖ

08 Framsidan av stuga, med delvis uppbruten veranda för åtkomst. Färgmarkeringar på mar-
ken under stugan visar var plintarna ska grävas ned.

S

09 Arbetsbild: Olof Östlund gräver sökruta under stugans veranda. Fotograf: stugägaren 
Fredrik Lind.

SV

10 Färdiggrävda sökrutor på baksidan av stugan NNV

11 Färdiggrävda sökrutor på baksidan av stugan ÖNÖ

12 Färdiggrävda sökrutor på baksidan av stugan SSÖ

13 Färdiggrävda sökrutor på baksidan av stugan, de rutor som leder in under SSÖ-gavel på 
befintlig stuga.

ÖNÖ

14 Färdiggrävda sökrutor på framsidan, under verandan. VSV

15 Färdiggrävda sökrutor på framsidan. S

16 Färdiggrävda sökrutor vid den NNV gaveln. VSV

17 Färdiggrävd sökruta för brunn, samt grävt sökschakt för ledning till brunn. NNV

18 Sökruta 1 NV

19 Sökruta 2 för hörnplint på nya stugan NV

20 Sökruta 3 NÖ

21 Sökruta 4 NÖ
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Nr Objekt och beskrivning Foto från
22 Sökruta 5 NÖ

23 Sökruta 6 NÖ

24 Sökruta 7 NÖ

25 Sökruta 8 NÖ

26 Sökruta 9 för hörnplint  på nya stugan NÖ

27 Sökruta 10 SÖ

28 Sökruta 11 SÖ

29 Sökruta 12 under hörn på gamla stugan SÖ

30 Sökruta 13 under gamla stugan SÖ

31 Sökruta 14 under gamla stugan SV

32 Sökruta 15 under gamla stugan SV

33 Sökruta 16 under verandan, gamla stugan SV

34 Sökruta 17 framför gamla stugan SV

35 Sökruta 18 framför gamla stugan SV

36 Sökruta 19 framför gamla stugan SV

37 Sökruta 20 framför gamla stugan (Sökruta 21 glömdes bort vid fotograferingen, men såg 
ut ungefär som 20 och 22)

SV

38 Sökruta 22 framför trapp till veranda. SV

39 Sökruta 23 SV

40 Sökruta 24 SV

41 Sökruta 25 SV

42 Sökruta 26 NV

43 Sökruta 27 NV

44 ”Sökruta 28” (sökschakt)  för ledning till brunn ÖSÖ

45 Sökruta 29, för brunn och sökschakt 28, för ledning till brunn. Enda påträffade stenen i 
samtliga sökrutor/sökshakt, ca 0,15 m stor. Ej bränd.

VNV

46 Raä Jörn 436:2, kokgrop. NNÖ

47 Raä Jörn 436:2, kokgrop. SSV

48 Raä Jörn 448:1, rest av härd? VSV

49 Boden/uthuset under vars hörn Raä Jörn 448:1 finns. På bilden syns tre spridda stenar. De 
är knytnävsstora precis som i beskrivningen i inventeringsboken från 1993.

NÖ

50 Översiktsbild som från boden vid Raä 448 mot den stuga som ska rivas för nybyggnatio-
nen.

Ö
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Fotobilaga           

Bild nr 08: Framsidan av 
stuga, med delvis uppbru-
ten veranda för åtkomst. 
Foto från S
Fotograf: Olof Östlund

Bild nr 17: Färdiggrävt. 
Sökruta för brunn, samt 
grävt sökschakt för ledning 
till brunn syns närmast i 
bild. Foto från N
Fotograf: Olof Östlund
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Bild nr 45 : I sökruta 29 (för 
brunn) påträffades den enda  
stenen i samtliga grävda sökrutor 
och sökschakt. Foto från VNV.
Fotograf: Olof Östlund

Bild nr 38: En av alla sökru-
tor, sökruta nr 22, framför 
trapp till veranda. Hålet 
nära rutans mitt är hålet 
efter jordsonden. 
Foto från SV.
Fotograf: Olof Östlund
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Bild nr 46: Raä 436:2, 
kokgrop. Foto från  NNÖ
Fotograf: Olof Östlund

Bild nr 47: Raä 436:2, kok-
grop. Stugan till vänster, 
i bakgrunden är den som 
ska rivas för att ersättas av 
den nybyggda stugan. Foto 
från SSV
Fotograf: Olof Östlund
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Bild nr 48: Raä 448:1, 
Rest av härd?  Tre spridda 
stenar vid hörnet på bo-
den. Foto från VSV
Fotograf: Olof Östlund




