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4

Länsstyrelsen dnr: 				
431-4371-2018
Skellefteå museums dnr: 			
67/2018
Uppdragsgivare: 				
Trafikverket region Nord
						Kontaktpersoner: 						
						Maria Erlandsson, Nina Karlsson
Arbetsföretag: 				
Nybyggnad av järnväg (Norrbotniabanan)
Typ av undersökning: 			
Arkeologisk utredning steg 2
Projektledare: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Rapportansvarig: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Fältpersonal:					
Paulina Blaesild, Lage Johansson, Olof Östlund
Underkonsult (Grävmaskin)			
Hellgren Maskin AB (Chaufför: Sebastian Forsman)
Kommun: 					Skellefteå kommun
Socken: 					
Lövånger sn, Bureå sn, Skellefteå sn
Fastighetsbeteckning: 			
Innervik 49:1, Innervik 10:16, Yttervik 1:8, Bureå 		
						
39:1 och S:10, Bureå 8:25, Bureå-Häggnäs 1:2, 		
						Brattjärn 1:12, Hökmark 24:1
Berörda kända fornlämningar: 		
Nya lämningars beteckningar: 		
Raä Skellefteå socken 753 (arbetsnamn NG 2017:34)
						Raä Bureå 477 och 481 (arbetsnamn ON 2017:143)
						Raä Bureå 444 (arbetsnamn IN 2017:3)
Datering: 					
Stenålder - 1800 tal (bedömningar utifrån fynd 		
						höjd över havet, samt arkivmaterial)
Höjd över havet: 				
						
						
						
						
						
						
						

Delområde 2017:34:
Delområde 2017:39:
Delområde 2017:143:
Delområde 2017:3:
Delområde 2017:107:
Delområde 2017:27:
Delområde 2017:54:
Delområde 2017:62:

34-38 m ö h
44-47 m ö h
40-43 m ö h
11-14 m ö h
20-26 m ö h			
55-57 m ö h
84-86 m ö h
71-73 m ö h

Fältdagar: 					
Rapporttid: 					

17 fältarbetsdagar (13/8 - 4/9 2018)
25 arbetsdagar (201 timmar)

Undersökta ytor ligger inom koord:
N: 7 162 780 - 7 187 700 / E: 787 680 - 796 500
Koordinatsystem: 				
Sweref 99 TM
Yta undersökta schakt: 			
Delområde 2017:34:
49 m²
							(varav 44 m² maskinschakt)
						
Delområde 2017:39:
29 m²
						
Delområde 2017:143:
9 m²
						Delområde 2017:3 Inga schakt
						Delområde 2017:107:
980
							(varav 975 m² maskinschakt) 			
						
Delområde 2017:27:
31 m²
						
Delområde 2017:54:
28 m²
						
Delområde 2017:62:
9 m²
Dokumentationsmaterial och fynd:
Förvaras i Skellefteå museums arkiv och 			
						samlingar.
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Orienteringskarta för undersökningsområdet.
De åtta delområdena vid är markerade med blå punkter med tillhörande namn,
något förkortade för tydlighetens skull. Skala 1:400 000

Länsstyrelsen dnr: 431-4371-2018
Skellefteå museums dnr: 67/2018
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Arkeologisk utredning steg 2, av åtta områden i anslutning till
Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå kommun,
Lövånger sn, Bureå sn och Skellefteå sn,
Skellefteå kommun, Västerbottens län
Sammanfattning
Vid detta arbete utfördes steg 2 -utredningar på åtta delområden. I tre av dem påträffades fornlämningar:
• Lokal NG 2017:34: Fynd av brända ben i en anläggning bestående av rödbränd sand. I närheten fanns
tidigare en boplats (Raä Skellefteå stad 632:1) som undersöktes 2001 i samband med bygget av den
nya E4.
• Lokal ON 2017:143: Påträffat boplatsmaterial i form av två tydliga kvartsavslag en kärna och
ytterligare 5 kvartsbitar som kan vara delar av avslag.
• Lokal IN 2017:3: Kvarnlämning från en kvarn som fanns vid Bureälven redan i början av 1790-talet. Den
kallades Stora Burkvarn, och av den återstår nu kvarnrännan med kallmurade stenmurar. På botten av
rännan finns också trärester synliga vid lågvatten.
De övriga fem lokalerna visade inga spår av fornlämningar. De lokalerna är följande:
• IN 2017:27
• NG 2017:39
• NG 2017:54
• NG 2017:62
• ON 2017:107

Bakgrund				
Under 17 arbetsdagar hösten 2018, från 13 augusti till 4 september, utfördes en steg 2-utredning av Skellefteå museum, på uppdrag av Trafikverket. Den föranleddes av det framtida anläggandet av Norrbotniabanan,
en kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Under 2017 genomfördes en steg 1-utredning av arkeologiföretaget Landskapsarkeologerna inom större delen av de områden som berörs av nybyggnationen.
Med resultaten från steg 1-utredningen som grund beslutade Länsstyrelsen om en uppföljande steg 2-utredning inom åtta delområden. Målet med denna utredning var att avgöra om där finns fornlämningar eller
ej i de utpekade steg 2-områdena. Länsstyrelsen fattade sitt beslut om arkeologisk utredning steg 2 enligt 2
kap 11§ (1988:950) Kulturmiljölagen.
De aktuella delområdena ligger inom banans sträckning – i Lövånger, Bureå och Skellefteå socknar i Skellefteå kommun, Västerbotten län. De utpekade delområdena utgör tillsammans en yta av ca 4,5 ha.
Fältarbetet utgick från Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (daterad 2018-05-07), Skellefteå museums
arbetsplan (SM dnr 67/2018), daterad 2018-05-24, och Länsstyrelsens beslut, daterat 2018-06-21 (Lst dnr
431-4371-2018).
Fältarbetet utfördes av Olof Östlund (projektledare och rapportansvarig arkeolog), Lage Johansson (biträdande projektledare och arkeolog), och Paulina Blaesild (säsongsanställd arkeolog) Skellefteå museum.
Målsättning och syfte				
Syftet med utredningen är främst att fastställa om fornlämningar kommer att beröras av kommande exploatering längs med den tänkta sträckningen av Norrbotniabanan. Påträffade lämningar ska så långt som möjligt
beskrivas och bedömas antikvariskt och fornlämningsstatus ska fastställas.
Resultatet från undersökningen ska ge ett fullgott underlag för Länsstyrelsen i den fortsatta prövningen,
samt för Trafikverkets fortsatta planering. Utredningen ska även kunna användas av undersökare vid upprättande av undersökningsplan för eventuella vidare arkeologiska insatser.
Metod och genomförande
Arbetet har genomförts enligt undersökningsplanen, med några undantag (se avvikelse från arbetsplan,
nedan).
Utredningen påbörjades genom inledande arkiv- och kartstudier över de aktuella områdena. Därefter utfördes fältarbete mellan 13 augusti och 4 september.
De åtta delområden som pekats ut av länsstyrelsen grävdes i avsikt att avgöra om där finns fornlämningar
eller ej. Fältarbetsdelen utfördes genom avtorvning och rensning med spade och skärslev av sökrutor ca 1x1 m
stora, inom varje delområde. I två delområden användes också arkeologövervakad grävmaskin med
ca 1,4 m bred släntskopa för att avtorva större ytor i längre schakt. Arkeologerna rensade sökrutorna till ett djup
där marken kunde konstateras vara ostörd av mänsklig påverkan, ca 0,10 m djupt under ursprunglig markyta/
torv. Grävmaskinen användes till motsvarande djup.
Vid påträffande och säkert konstaterande av fornlämning avbröts vidare grävning inom delområdet. Påträffat material återdeponerades på det ställe där det påträffades. Undantaget i arbetsplanen gällde när
tillfälle gavs att samla in tydliga ledartefakter av sten som har potential att visa fornlämningars ålder och användning, samt vid påträffande av metallföremål som kan fara mycket illa av att först komma upp i syrerik luft
och sedan återdeponeras. De öppnade sökrutorna och schakten lades igen efter avslutat arbete. Påträffade
anläggningar skyddades med fiberduk eller plastfilm före igenläggning.
Inmätning av schakt och av sökrutor gjordes med inhyrd Trimble GNSS/GPS-motagare med nätverks RTK, (ett
mätinstrument som i bästa fall, när områden är skogfria och satellitmottagningen är god, kan ge precision ned
till 1-2 cm noggrannhet). Fyndförande schakt/sökrutor fotograferades, liksom fynd som påträffades i schakten/
sökrutorna. Respektive schakt/sökruta beskrevs i text i anteckningsböcker. Den totala ytan av de berörda delom-

7

rådena var enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag ca 43 650 m2. Vi avsåg att gräva 5-10 % av den ytan. De
grävda ytorna kunde dock enligt arbetsplanen blir mindre där vi snabbt kan konstatera att fornlämningar finns.
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Avvikelse från arbetsplan
Några avvikelser från arbetsplanen gjordes. Det var sagt att vi skulle använda grävmaskin även på Delområde ON
2017:143, men där konstaterade vi fornlämning på området på två ställen redan innan gräsmaskinen anlänt.
Att vi grävde sökrutor på två ställen inom delområdet trots att vi redan hittat tydliga tecken på boplats redan
på det första stället (och därmed helt avbryta grävandet av sökrutor inom delområdet), berodde på att det även
tidigare fanns indikationer på det andra stället. Avståndet mellan de två ställena gjorde det motiverat att slå fast
om spår av fornlämning fanns även på det andra stället. Huruvida boplatsspår fanns på ett eller två ställen inom
delområdet bedömdes ha betydelse för planering för eventuell järnvägssträckning.
Ytterligare ett avsteg från arbetsplanen var att det inte visade sig meningsfullt att försöka gräva sökrutor vid
IN 2017:3, den gamla kvarnlämning som noterats vid steg 1-utredningen. Strandbrinken är kraftigt påverkad
av senare tiders verksamhet och det enda som återstår är de lämningarna som ligger i Bureälvens vatten och vid
strandkanten. Vi kunde ändå konstatera status på lämningarna tack vare arkivstudier och låg vattennivå i älven.
Grävmaskinen användes inte fullt ut den tid som vi planerat för, dels därför att vi på två av delområdena (NG
2017:34 och ON 2017:143) snabbt hittade bevis för fornlämning, och därmed kunde avbryta arbetet, dels därför att ett tredje delområde (ON 2017:107), delvis varit brukat och markmässigt blivit förstört (kraftigt omrörda
jordmassor)
Tidsmässigt innebar avvikelsen i maskintid att vi kunde korta fältarbetstiden, trots att handgrävandet av sökrutor tog betydligt längre tid än beräknat.
Den sista avvikelsen i mot arbetsplanen är att några enstaka sökrutor placerades utanför vissa delområdens
gränser, dock inom den tänkta bankorridoren. På grund av bitvis tät skog var det svårt att få satellitkontakt för
mätinstrumentet vid lokalisering av några av delområdenas hörn.
Områdesbeskrivning och fornlämningsbild
De 8 olika lokalerna, eller delområdena, är belägna inom den utpekade järnvägskorridoren, och sträcker sig
i norr från området strax söder om Skellefteå stad i höjd med Innervik, till Lövånger/Hökmark i söder. Ytan
med delområden sträcker sig cirka 35 km och lokalerna täcker ungefär 4,5 ha. Alla de åtta delområdena,
men kanske främst de allra nordligaste närmast Skellefteå, ligger i närhet till kusten i det relativt homogena
slättlandskap, med stora sjöar och långa dalgångar, som breder ut sig längs Västerbottens kust och cirka 20
kilometer inåt land. De flacka kustområdena saknar skärgårdsområden men är rika på sjöar och odlingsbar
mark med finkorniga sediment.
Slättlandet bryts dock upp, på den 35 km långa sträckan, av flera höjdryggar med moränformationer kring
urberg som sticker upp i dagen. Där finns områden med låga moränklädda berg, ibland med uppstickande
urberg, norr och öster om Bodaträsket (exempelvis Fågelberget) och på ömse sidor om Bureälven. Även längre
söderut vid Brattjärn (det näst sydligaste delområdet) finns moränklädda berg och bara berghällar och några
kilometer öster om det sydligaste delområdet finns också Hökmarksberget som tidigt steg upp ur havet som
en ö.
Där finns älvkanaler med primärt NV-SO sträckningar (Bureälven och Skellefteälven), men också ett landskap format av inlandsisens rörelser och avsmältning, under och efter den senaste istiden, skeenden som
format moränavlagringarna i landskapet. Där finns ändmoräner och rester av isälvar. Ett exempel på detta är
den grusås söder om Bureå (Hedkammen) som skapats av en glaciärälv, en tidigare älvfåra av Skellefteälven.
Jordarterna består till största delen av sandavlagringar, alla deponerade under högsta kustlinjen (HK) cirka
240 m ö h, med svallgrusavlagringar som omger höjdpartierna. Moränavlagringarna kring Skellefteå (och
även Burträsk) uppvisar en relativt hög kalkhalt, och kommer troligen från nordväst som resultat av isavsmältningen efter senaste istiden. De äldre älvfårorna påverkade smältvattnets lopp och fylldes sedermera upp av

isälvsmaterial och fjärdsediment. De ursvallade finare sedimenten i lågområdena finns knappt representerade
inom det nu aktuella utredningsområdet, förutom vid lokal IN 2017:27 som är belägen 55-57 m ö h, och ON
2017:107 på 20 – 25 m ö h.
Skellefteälven med sina tillströmningsområden i fjälltrakterna och utlopp vid Skellefteå flyter i den norra ytterkanten av det berörda utredningsområdet. Den kortare skogsälven Bureälven påverkar också naturlandskapet i några av delområdena. Den rinner genom Bureå och passerar ett antal sjöar i sin riktning mot Östersjön.
Järnvägskorridoren med de åtta delområdena sträcker sig rakt igenom dessa landskapsformationer och
delområdena karaktäriseras därför av olika typer av naturgeografiska miljöer, topografiskt, natur- / kulturlandskap, relation till kustlinjen m m. Lokalernas nivåer över dagens havsnivå spänner mellan 20 – 85 m ö h,
men de ligger alla åtta på något vis i relation till forntida vattendrag och/eller kustlinje. Majoriteten av lokalerna ligger idag inom skogsbeväxta markområden, främst inom plana ytor som utgörs av sandiga podsoljordar
med topografiska anomalier som moränhöjder och strandvallar. Vegetationen består främst inom alla lokalerna av barrskog och tillhörande hyggen med en del lövsly.
Lokal NG 2017:34, (se kartbilaga 1:1), är den nordligaste av de 8 lokalerna, belägen strax söder om Innervik, söder om Skellefteå. Delområdet ligger 33 – 40 m ö h, och utgörs av sandig mark med inslag av grova
grus- och stenrika moränavlagringar. Lokalen ligger i en bred sänka med svag nordsluttning med sandigare
avsatser, mellan två moränhöjder i syd och öst, samt steniga moränmarker i väst. Nordsluttningen övergår till
en vägskärning mot E4:an i norr. Området utmärks av tallskog, med merparten av träden ungefär 20 – 30 års
gamla. Skellefteälven mynnar idag ut i havet ungefär en kilometer norr och nordöst om området. Höjderna
i delområdet, 33-40 m ö h, motsvarar havsnivåer för 3300-3800 år sedan enligt den landhöjningskurva som
finns för området (Broadbent 1979).
Strax norr om delområdet där väg E4 numera ligger, fanns tidigare fornlämningen Raä Skellefteå stad 632:1
(boplats). Boplatsen 632:1 låg i ett skyddat sadelläge där den nuvarande E4 nu ligger, och på en udde i den
dåvarande viken i Skellefteälvens dalgång. Boplatsen finns enligt forminnesregistret delvis kvar på andra sidan
om E4:an. Den undersöktes och togs till stora delar bort innan vägen byggdes. Där fanns lämningar med dateringar mellan bronsålder och järnålder. Höjden över havet innebär att järnålderslämningar låg ganska högt
från den dåtida kustlinjen, men terrängen är bitvis brant i området och 10 m i höjdled betyder inte så långt
avstånd i längsled.
Lokal NG 2017:39, (se kartbilaga 1:2), är belägen 45 – 47 m ö h på sandig/grusig mark med ytligt urberg i
östra utkanten av delområdet. Även denna lokal är placerad i en svacka mellan två höjder i öst och väst - den
i väster bestående av morän, den i öster bestående delvis av hällmark och stenblock. Svackan mellan höjderna är som sandigast mitt emellan de två höjderna, men består även där av ganska grovkornig sand, grus
och svallad sten. Östra halvan av delområdet är avverkat och där växer ungtallar/plantor som är ca 10-15 år
gamla. Vissa markskador finns efter skogsbrukets markberedning. I den västra halvan är ungtallskog ca 10-20
cm i diameter, uppskattningsvis 30-40 år gammal. Någon har också gjort en provborrning i skiftesgränsen i
delområdet, kanske i prospekteringssyfte inför den planerade järnvägen.
Fyra kilometer norrut finns Skellefteälvens utlopp. Närmaste färskvatten återfinns i bäckar som rinner norrut
i sluttningen, ca 500 m från delområdet i öst och väst. De avvattnar flera myrar som finns 500-600 meter
söder om delområdet. NG 2017:39 ligger cirka 800 meter östsydöst om NG 2017:34. 45-47 m ö h motsvarar
havets nivå för ungefär 4100-4300 år sedan.
Lokal ON 2017:143, (se kartbilaga 1:3), är belägen 40 – 44 m ö h i en svag sluttning med små avsatser mot
nordväst och utgörs av sandig/grusig morän. Norrut avgränsas delområdet av sankmark, och mot sydsydöst
respektive öst och nordöst, begränsas det av en bågformad moränrygg med mycket stenig morän. Ungefär
150 m söderut ligger Fågelbergsmyran, och cirka 80 m mot öst finns toppen av Fågelberget, enligt jordarts-
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De fem nordligaste lokalerna på en terrängskuggningsbakgrund ger en uppfattning om deras placering
vid en ständigt retirerande kustlinje. Grusåsen 1 km söder om 2017:107 syns också. Skala 1:50 000
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De tre sydligaste lokalerna på en terrängskuggningsbakgrund ger en uppfattning om deras placering vid
en ständigt retirerande kustlinje. Skala 1:50 000

kartan bestående av berg i dagen omgivet av morän. Området utgörs av skogsmark bestående av hygge och
tallplantering av cirka 10 år gamla ungtallar. Det finns körskador efter avverkningen som nu håller på att växa
igen.
Delområdet låg vid en skyddad bukt när havet befann sig 40 m över nuvarande havsnivå, för ungefär 3800
år sedan. På norra sidan av Fågelberget, ca 90 m från delområdet återfinns de registrerade fornlämningarna
Raä Bureå 76:1 och Bureå 547: De är båda kvartsförekomster/kvartsbrott.
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Lokal IN 2017:3, (se kartbilaga 1:4), är belägen 11- 13 m ö h strax väster om Bureå samhälle utanför Åbacka
vid Kvarnforsen, just uppströms bron där E4:an korsar Bureälven. Området kring älven karaktäriseras av flack
terräng med några få höjder strax norr- och söder om Kvarnforsen. Älvbrinken är brant på båda sidor av älven
kring forsen. Älvbrinken vid delområdet är bevuxen av lövträd, främst björk och sälg.
Namnet ”Kvarnforsen” antyder att här funnits en kvarn och enligt uppgifter och tidigare anteckningar från
föregående Steg 1-utredning, samt i skriftliga källor, ska stenkonstruktioner finnas i anslutning till älven, men
eftersom älven har blivit kraftigt påverkad av åtgärder i samband med flottning fanns risk att konstruktioner
gått förlorade.
Platsen var en havsvik när havet stod 14-15 m högre, för ungefär 1500 år sedan.
Lokal ON 2017:107, (se kartbilaga 1:5), är belägen cirka 20 – 25 m ö h i flack terräng ca 600 m söder om
Bureälven. Jordartssammansättningen utgörs av sandiga svallsediment, strandvallar (NNV-SSÖ) med cirka 20
– 40 meters mellanrum. En del höjdpartier finns i omkringliggande terräng i sydväst, men inte i direkt närhet
av delområdet. Strandvallarna inom området är fem till antalet och varierar både i längd och bredd. Ytterligare
strandvallar har förmodligen funnits i delområdets östra kant, men marken där har blivit skadad av markbearbetning (jordbruk enligt laga skifte-kartan). Strandvallarna är formade genom Östersjöns påverkan, av de
mer finkorniga sedimenten (sand) som avsatts av den glaciärälv som skapat rullstensåsen Hedkammen som
finns söder om Bureå. Delområdet är idag bevuxet med tallskog där tallarna har en stamdiameter på 20-30
cm, uppskattningsvis 40-60 år gamla.
Höjden innebär att delområdet låg vid kusten för mellan 2100 och 2600 år sedan. Då låg området emellertid relativt oskyddat vid en 4 km bred bukt som täckte det som idag är Bureå samhälle.
Drygt 450 meter åt nordväst ligger talrika fornlämningar på sluttningarna av Fiskberget, exempelvis Raä
Bureå 8:1, 9:1, och 10:1. (rösen/stensättningar) registrerade. Det finns också rösen/stensättningar drygt 200
m väster om delområdet, exempelvis Raä Bureå 6:1-2 och Raä Bureå 7:1. En km längre mot söder och sydöst
återfinns det rika fornlämningsområdet vid Harrsjön och Harrsjöbacken. Där finns exempelvis de delvis undersökta fornlämningarna Raä Bureå 351:1 (boplats) och Bureå 356:1 (boplats och stensättningar).
Lokal IN 2017:27, (se kartbilaga 1:6), är belägen vid byn Häggnäs, cirka 55 – 57 m ö h i flack östligt sluttande
terräng mellan låga moränhöjder i norr, väst och syd. Mellan dessa steniga moränhöjder finns ett område med
finkornig sand, nästan mjäla, och detta sandigare område utgör största delen av delområdet. Mot moränhöjderna blir det stenigare. Här växer blandskog, med ungefär lika stora delar tall gran och björk, med en
undervegetation som huvudsakligen består av gräs. Delområdet har avverkats för ca 20-30 år sedan. Tallarnas
stammar är ca 20 cm i diameter.
Moränhöjderna och den lägre liggande marken mellan höjderna, bildade en gång en ö för ca 4800 år
sedan, när havet låg 55 m högre än idag. Värt att notera är att ön låg längst in i en havsvik som inte hade
direkt anknytning mot den dåtida Bottenviken i öster, utan genom nordlig vik som sträckte sig över Harrsjön
söder om Bureå. Byns åkermark i söder som ligger på lägre höjd och består av sandmark, var också en del av
denna vik..
Ca 30 m nordöst om delområdet finns en grav,, en röseliknande stensättning (Raä Bureå 58:1), också på
ca 55 m ö h.

Lokal NG 2017:54, (se kartbilaga 1:7), är belägen strax öster om Brattjärn, 85 m ö h på sandig, svagt öst-sluttande moränmark. Omgivande landskap närmast kring delområdet utgörs främst av myrområden i öster och
svaga moränkullar i norr, väst och syd, med inslag av hällmarker i nordväst där urberget sticker upp som en
topp. Marken består av sand, på sina ställen med rikligt inslag av moränsten. I söder utanför delområdet är ett
hygge där marken består av blockmorän och i delområdets södra ände är också marken betydligt stenigare,
om än inte blockig. Delområdets södra del ger markmässigt intryck av att ha svallats väl av havsvågor när
havet nådde till dessa nivåer. I de södra delarna är marken också fuktigare. Vegetationen är skogsmark som
domineras av gran och tall med stamdiameter på 30-40 cm, träd som uppskattningsvis är 60-80 år gamla..
85 m ö h motsvarar havets nivå för ungefär 6500 år sedan, en tid när delområdet legat utsatt i den yttersta
delen av kusten. Det fanns inte några skärgårdsöar utanför som gav skydd mot öppet hav. I och kring området finns låga strandvallar i moränen, som skapats av hav och havsis för 6500 år sedan.
Lokal NG 2017:62, (se kartbilaga 1:8), är det sydligaste av de åtta delområdena. Det ligger 72-73 m ö h, i en
svag söder-sluttning på sandig moränmark, i ett sadelläge mellan två områden med hällmark/klippor i dagen
i sydöst och i väst. Närmare hällmarken finns ansamlingar med större stenar. Berg i dagen/hällmark finns också
i nordöst. I söder finns myrmark. Området är ett hygge där det nu växer björksly.
Kustlinjen nådde till delområdet för 5800 år sedan, och platsen skulle då ha erbjudit en del vindskydd i
sänkan mellan klipporna. Vid den tiden fanns också en del öar i söder och i öster (bl a Hökmarksberget) som
kanske bromsade de värsta vågorna och vindarna från havet, även om de öarna låg flera kilometer bort.
Tidigare arkeologiska undersökningar
Ett flertal arkeologiska insatser har genomförts genom åren längs med den planerade sträckningen för Norrbotniabanan. Bara de insatser som företagits i direkt närhet av de nu aktuella delområdena kommer att
nämnas här.
Fornminnesinventering i kustområdet har genomförts bland annat under åren 1957, 1958, 1982 och 1983.
Arkeologiska utredningar har också genomförts vid flera tillfällen: Vid delområde NG 2017:34 utfördes en
utredning år 1998 inför bygget av en ny väg E4, varvid lokalen Raä Skellefteå stad 632:1 påträffades. (Andersson et al 1998).
En arkeologisk Steg 1-utredning har också genomförts med anledning av Norrbotniabanans tänkta sträckning under 2017 (Klang 2018). Det är den utredningen som gett namn till de olika delområdena vid den nu
aktuella Steg 2-utredningen.
Några arkeologiska undersökningar har också genomförts i delområdenas närhet:
Ungefär 1 km söder om delområdet NG 2017:107 ligger den utdikade Harrsjön, kring vilken ett stort fornlämningsbestånd finns. Här undersöktes Thålin, Manker och Westerlund år 1957 tre gravar på den ås, söder om
Bureå, som kallas Hedkammen. De undersökta gravarna fanns på gravfältet Raä Bureå 13:1. Vid undersökningarna hittades brända ben i alla tre stensättningarna och i en av gravarna aska och kolrester bland benen,
men inblandningen var ”ytterst obetydlig” och 14C-datering är inte utförd. (Östlund et al 1995). Höjden över
havet är enligt Skellefteå kommuns digitala kartunderlag 36 m ö h, vilket gör att gravarna inte kan vara äldre
än 3400 år.
Många år senare (1991-1995) genomfördes undersökningar i ett forskningsprojekt kopplat till den gamla
utdikade Harrsjön. Dels grävdes en större boplats kallad Harrsjöbacken (Raä Bureå 351:1), dels grävdes två
platser med gravar efter den så kallade Hedkammen, en grusås på norra sidan av Harrsjön (Raä Bureå 356:1
och Raä Bureå 388:1).
Gravarna visade sig vara fyndtomma, endast konstruktionsdetaljer i själva gravarna kunde upptäckas. I Raä
388:1 kunde konstateras i röset en kista gjord med kantställda stenar med flat sida in mot kistan, och i de
två stensättningarna som undersöktes i Raä Bureå 356:1 kunde konstateras två nedgrävningar som kunnat
rymma en begravd människa i hockerställning. Någon 14C-datering gjordes aldrig, förmodligen på grund av
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att det träkol som tillvaratogs inte säkert kunde sägas höra till gravarna. (Östlund et al 1995). Röset Raä 388:1
låg 26 m ö h och kan därför inte vara äldre än ca 2600 år, de två stensättningarna låg ca 30 m ö h och kan
därför inte vara äldre än ca 2900 år.
   Den boplats som var i fokus för forskningsprojektet kring Harrsjön var den så kallade Harrsjöbackenboplatsen (Raä Bureå 351:1). Skellefteå museum utförde en arkeologisk undersökning av boplatsen under åren
1991-1995. Under de åren undersöktes mer än 400 m2 och 15 anläggningar. Anläggningarna bestod av fem
kokgropar, tre gropar, två smidesgropar, två stenpackningar, en smidesplats, en härdgrop och en stensamling.
Fyndmaterialet bestod framförallt av ett större antal bitar bränd lera, asbestgods och asbestkeramik
(Asbestkeramikens dekor hade östliga influenser - liknande har hittats i Finland). På boplatsen fanns också
slagg, droppslagg och glödskal från järnsmide och järnfragment och brända ben. Andra fynd som kan nämnas år glimmermagrad keramik, ett blästerskydd av bränd lera, flinta, kvartsskrapor och avslag av kvarts,
glättstenar och ett bryne. Sältran påträffades i en, kanske två av kokgroparna (A2 och A5). Efter att rapporten sammanställdes inkom också ett analyssvar från Sven Isaksson, (Arkeologiska forskningslaboratoriet), till
Skellefteå museum angående ett organiskt material på en av keramikskärvorna (Fynd nr 495) berättar att
tjära också bränts på platsen. Fem 14C-prover skickades för datering, med följande resultat: A1, kokgrop oval:
1845+-70 BP (18-345 e Kr). A2, kokgrop, rektangulär: 1320+-50 BP (615-859 e Kr). A4, smidesgrop: 1020+60 BP (892-1158 e Kr).A5, kokgrop, rektangulär oval: 1550+-60 BP (394-630 e Kr). A6, kokgrop, rund:
2440+-80 BP (778-399 f Kr). Platsen har följaktligen använts över nästan 1500 års tid. Den har nyttjas som en
verkstadsplats för järnsmide och en tillfällig boplats där jakt på säl och fiske varit en viktig resurs. (Östlund et
al 1995). En tolkning skulle kunna vara att platsen återkommande har varit en samlingsplats där människor
utbytt varor med varandra. Läget vid en grund lagun (den forna Harrsjön) med ett passage genom ett sund
till Östersjön, gör att platsen förmodligen både erbjöd möjligheter till gott fiske och fågelfångst utöver säljakten. Harrsjöns botten är fortfarande rik på järnpartiklar (synligt som rödfärgningar i dikena), vilket innebär att
förutsättningarna förmodligen fanns att hämta sjömalm för järnframställning. Någon järnframställningsplats
har dock ännu inte kunnat påvisas.
Nära delområde NG 2017:34, (det nordligaste delområdet), påträffades vid E4-utredningen år 1998 en
boplats (Raä Skellefteå stad 632:1), som undersöktes åren 2000 och 2001 med anledning av bygget av den
nya väg E4 Boplatsen låg 32-33 m ö h. Under förundersökning och slutundersökning påträffades avslag
och kärnor/kärnrester av kvarts, flintavslag (varav många var brända), en flintskrapa, en glättsten av bergart,
keramik (de flesta magrad med asbest men en mindre andel också med glimmer). Flera av keramikskärvorna
hade också ornamentik. Vid slutundersökningen påträffades också droppar av metall som i rapporten på
goda grunder antas vara brons. På boplatsen fanns också rikligt med brända ben. De kunde artbestämmas
som kommande från abborre, gädda, torsk, karpfisk, obestämd fisk och obestämda däggdjur. Kokgroparna
på boplatsen kopplas i rapporten till torkning eller tillredning av fisk. Fyra kokgropar och en aktivitetsyta med
sten och keramik undersöktes. Dessa gav följande 14C-dateringar: Aktivitetsyta med keramik 2430+-40 BP
(760-620 f Kr), Kokgrop 1: 2450+-40 BP (770-400 f Kr.), Kokgrop 2: 2430+-70 BP (790-380 f Kr), Kokgrop 3:
2530+-70 BP (820-410 f Kr). Kokgrop 5: 1340+-60 BP (620-790 e Kr). Kokgrop 5 är till skillnad från de övriga
tre runda kokgroparna, rektangulär och betydligt yngre - vilket är helt i linje med övriga undersökta rektangulära kokgropar i Norrbotten och Västerbotten. Boplatsen Raä 632:1 tolkas i övrigt som en säsongsboplats
under tiden 800-400 f Kr där fisket haft stor betydelse (Andersson 2000, Andersson 2003).
År 2001 undersöktes också, ca 200 m nordöst om delområde ON 2017:143, ett gravröse på bronsåldersnivåer, Raä Bureå 18:1. Undersökningarna föranleddes av byggandet av den nya väg E4. Vid undersökningen påträffades en antydan till kantkedja i rösets ytterkant samt enstaka upprättstående större hällar i den
del av röset som inte påverkats av mittgropen. I rösets centrala del påträffade en gravgömma i form av en
ca 1 m stor flat häll. På och omkring hällen påträffades brända ben från människa, kol och sand. Kol från röset
14
C-daterades till 1400 tal e Kr, troligtvis beroende på att kol från senare tid letat sig in i stenröset (Andersson
2003). Eftersom metoden att datera brända ben inte riktigt slagit igenom de här åren kring 2000-2001, blev

inte människobenen 14C-daterade.
Resultat
Vid detta fältarbete utfördes steg 2 -utredningar i åtta delområden. I tre av dem påträffades fornlämningar:
Lokal NG 2017:34, lokal ON 2017:143 och lokal IN 2017:3: Kvarnlämning från en kvarn som fanns vid Bureälven redan i början av 1790-talet. De övriga fem lokalerna visade inga spår av fornlämningar:
Lokal NG 2017:34
(Fornlämningsnummer efter registrering: Raä Skellefteå socken 753)
Vid steg 2-utredningen handrensades 5 sökrutor om ca 1 x 1 m och ett grävmaskinsschakt drogs ca 29 x
1,5 m stort (bilaga 1:1 och bilaga 2:1). De fem sökrutorna lades så nära kanten till nuvarande E4 som möjligt
där marken bedömdes vara opåverkad av släntningen ned mot vägen. Grävmaskinsschaktet lades i en igenväxande skogsbilväg (SV-NO), där det gick att komma in med en grävmaskin utan att avverka skog.
Vid maskinschaktningen påträffades på en avsats i sluttningen, något sandigare än omgivande mark, en
rund rödbränning, ca 0,6 m diameter stor, i kanten av maskinschaktet. Hela rödbränningen blev dock inte
frilagt vid schaktningen, en del av den låg utanför grävmaskinsschaktets kant i sydväst. I rödbränningen påträffades två fragment av brända ben, ca 3-5 mm stora. Ett av dem är ett fragment av ett rörben. De brända
benen togs tillvara. Siktförhållandena vid tillfället (slagregn) gjorde det nödvändigt att ta in fynden för en
dubbel kontroll om de var benfragment eller ej.
Anläggningen med innehåll av rödbränd sand och fragment av brända ben är att betrakta som fornlämning. Den är mest troligt en förlängning av Raä Skellefteå stad 632:1 som påträffades 1998 och undersöktes
och togs bort år 2000 inför byggandet av väg E4. Detta motiverar den antikvariska bedömningen ”boplats”.
När indikationer på fornlämning påträffades avbröts schaktningen i delområdet. Syftet var att avgöra om
fornlämning fanns där eller ej, inte att avgränsa fornlämningen.
Fyndmaterial: Brända ben.
Orientering: I igenväxande skogsbilväg (NÖ-SV) på södra sidan av nuvarande väg E 4 (NNV-SSÖ). Rödbränningen är 30 m SV om vägskärningen ned till väg E4 och ca 60 m söder om den tidigare begränsningen för
Raä Skellefteå stad 632;1.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning. Boplats. Trolig koppling till Raä Skellefteå stad 632:1

Bild 1: Brända ben

från Anläggning 1 (Rödbränning) i delområdet
NG 2017:34.
Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 4, fotolista:
Foto nr 87)
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Bild 2: Rödbränning med

brända ben (A1) i delområdet NG 2017:34.
Foto från SÖ.
Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 4, fotolista:
Foto nr 84)

Lokal NG 2017:39
Inga fynd av antikvariskt intresse påträffades i delområdet. Vid steg 2 -utredningen handrensades 29 sökrutor
om ca 1 x 1 m (bilaga 1:2 och bilaga 2:2).
Lokal ON 2017:143
(Fornlämningsnummer efter registrering: Raä Bureå 477 och 481)
Vid steg 2 -utredningen handrensades 9 sökrutor om ca 1 x 1 m (bilaga 1:3:1-1:3:3 och bilaga 2:3). Inom angivet område påträffades, på två platser med 80 m mellanrum, avslag och kärnor av kvarts. Dessa påträffades
dels i brukningsväg (NÖ-SV) dels i sökrutor som grävdes vi kanten av och vid sidan om vägen.
Fynd av mänskligt bearbetad kvarts påträffades på två ställen inom delområdet, vilket motiverar status
som fornlämning. Boplatsens storlek , ca 100 x 50 m st (NÖ-SV), är bedömd utifrån topografi och marktyp. I
svackan mellan höjderna är marken sandig. Längre upp i sluttningarna består marken av blockmorän.
När indikationer på fornlämning påträffades avbröts sökrutegrävandet Syftet var att avgöra om fornlämning fanns där eller ej, inte att avgränsa fornlämningen.
Vid införandet i Fornsök har Fornsöks administratörer valt att dela upp boplatsen i två Raä-nummer, en
uppdelning som Skellefteå museum inte håller med om. Topografin motiverar en boplats, inte två.
Fyndmaterial: Kvarts. Två avslag, en kärna och 5 ytterligare troliga avslagsprodukter. (se schaktbeskrivning,
bilaga 2.3)
Orientering: I och intill brukningsväg.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning. Boplats. Topografiskt läge motiverar en boplats, inte två.
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Bild 3: Kvartsavslag i sökruta 1 i delområde

ON 2017:143.
Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 49)

Bild 4: Kvartskärna från sökruta 3, i delområde

ON 2017:143.
Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 56)

Bild 5: Kvartsavslag i sökruta 1, in situ (ovanför

tumstocken i bliden). i delområdet ON 2017:143.
Foto från V. Fotograf: Paulina Blaesild
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 50)
Lokal IN 2017:3
(Fornlämningsnummer efter registrering: Raä Bureå 444)
Vid steg 2-utredningen söktes arkivmaterial och litteratur igenom efter information om kvarnlämningen, och
vid fältarbetet besiktades delområdet okulärt (bilaga 1:4 och bilaga 2:4). Tack vare ovanligt lågt vattenstånd
gick det också bra att se sådant som normalt är täckt av vatten.
Inom markerat område påträffades en ca 30 m lång kvarnränna (V-Ö) som avgränsas av kallmurade murar
med natursten. En konstgjort skapad holme bildar den ena sidan av rännan. Även holmen har till stora stycken
kallmurade murar med natursten. På ett ställe, över en sträcka av ca 10 m, av den sidan av holmen som vetter
mot älven är muren raserad och försvunnen. På kvarnrännans botten finns rester av trä under nedrasad sten i
rännans övre del vid dess inlopp. Lämningarna av kvarnrännan är rester av den så kallade Stora Burkvarn som
fanns på platsen redan vid mitten av 1790-talet (Hellder 1979).
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Bild 6: Trävirke i kvarnrännan / kvarnkanalen,

under vattnet. Stenskoning i strandbrinken.
Foto från SV.
Fotograf: Lage Johansson
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 106)

Bild 7: Kvarnränna / kvarnkanal på älvens

norra sida, i förgrunden syns trävirke under
vattnet. Foto från V.
Fotograf: Lage Johansson
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 104)

På laga skifteskartan från 1849 redovisas två dammvallar, varav en i älven (från södra sidan) och en enbart
på land (på norra sidan). En byggnad redovisas på norra stranden strax nedströms dammvallen, och en väg
leder norrut från byggnaden. På kartan har man i efterhand skrivit en otydlig text, troligen ”samf kvarnplats”,
för ett markslag omedelbart N om älven.
Älvbrinken och den närmaste marken intill kvarnlämningen intill älven är kraftigt påverkad av senare tiders
markanvändning. Sondning visade också skadade marklager. Det bedömdes som fruktlöst att försöka gräva
provrutor i den lövsnåriga vegetationen på kanten av strandbrinken. Med lämningarna i älven är fornlämningsstatus konstaterad.
Orientering: Vid Bureälvens norra strand, 10 - 45 m väst om bron över älven för väg E4.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning. Motiveras av åldern (äldre än 1850), att kvarnen är varaktigt övergiven och att den speglar forna tiders bruk.
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Bild 8: Kvarnränna / kvarnkanal på älvens norra sida. Lage

Johansson står på rännans botten vid den kallmurade
stenskoningen för den konstgjorda holmen. Foto från N.
Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 17)

Lokal ON 2017:107
Inga fynd av antikvariskt intresse påträffades i delområdet. Vid steg 2 -utredningen handrensades 5 sökrutor
om ca 1 x 1 m, och 5 st grävmaskinsschakt drogs med varierande längd från 55 till 170 m, med en bredd av
ca 1,5 m. Sammanlagd maskinavbaning 650 längdmeter vilket motsvarar ca 975 kvadratmeter (bilaga 1:5:11:5:2 och bilaga 2:5).
Lokal IN 2017:27
Inga fynd av antikvariskt intresse påträffades i delområdet. Vid steg 2 -utredningen handrensades 31 sökrutor
om ca 1 x 1 m (bilaga 1:6 och bilaga 2:6).
Lokal NG 2017:54
Inga fynd av antikvariskt intresse påträffades i delområdet. Vid steg 2 -utredningen handrensades 28 sökrutor
om ca 1 x 1 m (bilaga 1:7 och bilaga 2:7).
Lokal NG 2017:62
Inga fynd av antikvariskt intresse påträffades i delområdet. Vid steg 2 -utredningen handrensades 9 sökrutor
om ca 1 x 1 m (bilaga 1:8 och bilaga 2:8).
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Tolkning
De tre delområden som kunde uppvisa fornlämningar ligger alla på ställen där man kan förvänta sig fornlämningar.
I det nordligaste delområdet, NG 2017:34 är det topografiska läget nästan lika bra som för den intilliggande fornlämningen Raä Skellefteå stad 632:1, och den geografiska närheten till denna gjorde att det inte var
förvånande att hitta fler anläggningar/boplatsspår i dess närhet.
Boplatsspåren vid Fågelberget (ON 2017:143 påträffades vid ett mycket fint vindskyddat läge bredvid en
forntida bukt. Att rester av redskapstillverkning påträffades på två ställen inom ytan utan att hinna starta
större insatser än den sökrutegrävning som genomfördes beror dels på att kvartsmaterial redan var synligt i
skogsbilvägen innan steg 2-utredningen startade, men också på att hela området verkligen är ypperligt att
ha en stadigvarande boplats på. Vid rensning i sökrutorna framkom också tydligt bearbetade avslag och en
kärna. Hela den relativt begränsade ytan ”innanför” den bågformiga åsen bör betraktas som fornlämning.
Det är knappast troligt att människor bara suttit på två ställen och knackat sten på den här platsen.
Osäkerheten kring om Stora Burkvarns status som fornlämning blev kortvarig. Arkivkällor om åldern och
rester av den övergivna lämningen gör att ingen tveksamhet råder.
När det gäller de övriga delområdena påträffades inget av antikvariskt intresse, men finns det dock några
saker att kommentera.
En omständighet att notera när det gäller delområdet IN 2017:27. Den röseliknande stensättning (Raä Bureå 58:1), som finns ca 30 m nordöst om delområdet är väldigt udda placerad. Det liknar ett bronsåldersröse
till utseendet men befinner sig ca 55 m ö h. Bronsåldersrösen brukar ligga på lägre höjder i norra Västerbotten, 30-45 m ö h. Raä Bureå 58:1 kan inte ha legat inte vid en högtrafikerad vattenväg, väl synlig ute vid
kusten, som de flesta bronsåldersrösen gjorde. Under bronsåldern låg den här graven långt från kusten. En
kvalificerad gissning är att graven är äldre. När havet befann sig strax nedanför 55 m ö h för 4800 år sedan låg
den istället på en ö längst in i en vik där den nästan varit undangömd för resande som kommit vattenvägen.
Havsviken med ön hade inte en direkt anknytning mot den dåtida Bottenviken i öster, utan genom en nordlig
vik som sträckte sig över Harrsjön söder om Bureå. Röset har ett läge som är logiskt om det har funnits en
boplats längst in i viken, öster om ön och graven, så att alla som reser till boplatsen har kunnat se graven
när de reser från boplatsen. Graven blir på ön skild från de levandes värld av vikens vatten, och de levande
kan se graven när de passerar på väg till och från sin boplats. Potentialen att hitta stenåldersboplatser ”på
fastlandet” inne i denna vik är något att uppmärksamma om framtida exploateringar påverkar området öster
om den tänkta bansträckningen.
Delområdet NG 2017:39 har till skillnad mot delområdet NG 2017:34 ett utsatt läge mot havet. Det är
tydligt att havet har svallat grus och småsten i marken. Här är svårgrävt även med moderna redskap och delområdet inbjuder inte till att slå läger en längre tid. Det finns alltså bättre ställen att slå läger på.
Delområdet NG 2017:54 ligger inklämt mellan blockmorän och hällmarker på en yta där det finns litet
grusigare/sandigare mark. Materialet i marken förefaller hårt svallat och sorterat av vågor. NG 2017:54 har
ingen skyddande skärgård utanför vid den tid som kusten nådde till delområdet och kanske är det därför vi
inte hittade några spår av fornlämningar där.
Slutligen delområdet NG 2017:6, som har ett mycket intressant läge, inklämd på ett sandparti mellan hällmarker. De något högre klipporna i hällmarkerna ger ett visst skydd, och där fanns skärgårdsöar när kustlinjen
nådde till delområdet, men öarna var på ganska långt avstånd och stillade förmodligen inte vattnet när det
blåste storm. Hällmarkerna gör att skyddande skog inte får fäste så lätt och detta är en plats där man endast
kan slå läger när vind och hav är relativt stilla.

Antikvarisk bedömning
Sammanfattande antikvarisk bedömning.
• Lokal NG 2017:34: Fornlämning. Boplats av stenålderskaraktär, troligtvis järnålder/bronsålder.
• Lokal ON 2017:143: Fornlämning. Boplats av stenålderskaraktär.
• Lokal IN 2017:3: Fornlämning. Kvarnlämning med rötter från 1790-talet.
Övriga fem lokalerna visade ingenting av antikvariskt intresse. De lokalerna är följande:
• NG 2017:39
• ON 2017:107
• IN 2017:27
• NG 2017:54
• NG 2017:62
Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
De två boplatserna NG 2017:34 och ON 2017:143 bör enligt Skellefteå museum genomgå arkeologiska förundersökningar för att avgöra fornlämningarnas storlek och omfattning om exploatering ska ske på platserna
där de finns.
Kvarnlämningen är också fornlämning, men frågan är vad ytterligare man kan få fram av att undersöka
den med arkeologiska metoder. Den datering som finns i det arkivmaterial vi kunnat hitta lär knappast gå att
överträffa vid en 14C-datering av exempelvis träresterna på botten av kvarnrännan. Träets egenålder och risken
att träresterna inte ens är från kvarnen gör en sådan datering till ett chanstagande. Ytterligare arkivsök kan ge
litet mer information, men knappast någonting som är avgörande när det gäller de fysiska lämningarna i sig.
Beslut om vilka fortsatta åtgärder som bör utföras vid framtida exploateringar ligger dock inte på Skellefteå
museums ansvar. Sådana beslut tas av Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Utvärdering av arbetets genomförande
Den arkeologiska etapp 2-utredningens ambitionsnivå har varit hög och resulterat i tillförlitliga
uppgifter om fornlämningsförekomster inom utredningsområdets delområden. Skellefteå museum anser att
utredningen har resulterat i ett fullgott underlag för Länsstyrelsen i den fortsatta prövningen, samt för Trafikverkets fortsatta planering. Utredningen utfördes i huvudsak enligt upprättad arbetsplan (avvikelser har
tagits upp ovan under rubriken Avvikelse från arbetsplan). Fältarbetet föregicks av litteraturstudier och
arkivstudier. Vid fältarbetet användes skärslev, spade och jordsond för att gräva sökrutor och grävmaskin,
spade och fyllhammare för att dra längre schakt och rensa i dessa. En Trimble RTK-GPS användes för att mäta
in schakt och sökrutor, anläggningar och fynd.
Arbetet har fungerat väl, men omprioriteringar har skett under fältarbetets gång. Sökrutegrävningen tog
längre tid än beräknat, vilket kan sägas bero på en felräkning i arbetsplanen. En multiplicering för mycket
innebar att de tre arkeologerna var och en skulle ha behövt gräva tre gånger snabbare (motsvarande 9 arkeologer), än vad som är möjligt att handgräva sökrutor. Lyckligtvis hittade vi på flera av delområdena ganska
snabbt spår av forntida mänsklig verksamhet och kunde därmed konstatera att där fanns fornlämningar och
därmed avbryta sökrutegrävandet på platsen och åka vidare till nästa delområde. (116 m2 handgrävda sökrutor grävdes av de ursprungligen planerade 329 m2.).
Tiden som vi behövde använda grävmaskin blev betydligt mindre än beräknat, bara en femtedel mot den
tid som beräknats i arbetsplanen, (21 timmar istället för 102 timmar maskintid, exklusive trailing av maskinen).
Detta berodde främst på att maskinanvändningen på delområdet OPN2017:143 vid fågelberget helt kunde
avblåsas, när vi redan i de grävda sökrutorna kunde konstatera fornlämning. Generellt sett hade grävmaskinen en mycket bra arbetstakt de dagar vi använde den, omkring 250 längdmeter per dag.
Det krävdes dock avverkning för att kunna köra grävmaskin på flera av delområdena. Det blev litet stres�-
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sigt att få avverkning utförd före det datum när grävmaskinen bokats eftersom detta inte hade processats
klart mellan Trafikverket som var ansvariga för markfrågor och Skogsstyrelsen som tillhandahöll ett team med
skogshuggare som tog ner träden manuellt med motorsåg. Avverkningsfrågan bör tas upp tidigare inför
kommande undersökningar. Skogsavverkning är viktigt av ännu en anledning eftersom skog också påverkar
precisionen på inmätningar.
Den planerade fältarbetstiden för Skellefteå museums personal i arbetsplanen var 458 arbetstimmar fördelat på tre arkeologer. Vi använde 384 arbetstimmar spridda över 17 kalenderdagar

Skellefteå Museum, Skellefteå 2018-12-07
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Olof Östlund, arkeolog.

Källor
- Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof (1998): Rapport över särskild arkeologisk utredning
med anledning av planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, samt ny avfart
Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län.
- Andersson, Berit (2000): Rapport över arkeologiska förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå sn
samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå sn, föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn,
samt ny avfart Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum.
- Andersson. Berit (2003): Rapport, arkeologiska slutundersökningar av RAÄ 18 & 264, Bureå sn samt
RAÄ 630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Föranledda av ny
vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn. Skellefteå museum och
Västerbottens museum.
- Broadbent, Noel (1979): Coastal resources and settlement stability: a critical study of a Mesolithic site
complex in northern Sweden. Diss. Uppsala : Univ.
- Hellder, Ivar (1979). Skellefteregionens elektrifiering. [Skellefteå]: [Skellefteå kraftverk] hänvisande
till: Nyström, Carl H, (1940). Blad ur Bureå-industriens äldre historia. Införd i Västerbottens läns
Hembygdsförenings årsbok, Västerbotten, Umeå 1940.
- Klang, Lennart (2018): Arkeologisk utredning, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan
Bygdeå – Skellefteå, 2017.

Bilagor
Översiktskarta över delområde NG 2017:34						
Bilaga 1:1
Översiktskarta över delområde NG 2017:39						
Bilaga 1:2
Översiktskarta över delområde ON 2017:143						
Bilaga 1:3
Översiktskarta över delområde IN 2017:3						
Bilaga 1:4
Översiktskarta över delområde ON 2017:107						
Bilaga 1:5
Översiktskarta över delområde IN 2017:27						
Bilaga 1:6
Översiktskarta över delområde NG 2017:54 						
Bilaga 1:7
Översiktskarta över delområde NG 2017:62						
Bilaga 1:8
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde NG 2017:34
		
Bilaga 2:1
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde NG 2017:39
		
Bilaga 2:2
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde ON 2017:143
		
Bilaga 2:3
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde IN 2017:3
		
Bilaga 2:4
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde ON 2017:107
		
Bilaga 2:5
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde IN 2017:27
		
Bilaga 2:6
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde NG 2017:54
		
Bilaga 2:7
Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar, delområde NG 2017:62
		
Bilaga 2:8
Fotolista										Bilaga 3		
Fotobilaga										Bilaga 4		
													

23

Delområde NG 2017:34 (ortofoto, översikt)							Bilaga 1:1
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Skala 1:500. Blå markering är för maskinsökschakt respektive sökrutor. Röd stjärna markerar fynd av anläggning med brända ben. Röd skraffering är tidigare registrerad boplats.

Delområde NG 2017:39 (ortofoto, översikt)							Bilaga 1:2
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Skala 1:500. Blå markering är för sökrutor. De ljusa linjerna i vegetationen är markberedningsspår. Ortofotot
är några år gammalt så de hade börjat växa igen vid fältarbetet.

Delområde ON 2017:143 (Ortofoto)								Bilaga 1:3:1
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Skala 1:1500. Blå markering är sökrutor. Röda stjärnor är fynd av kvarts. Röd skraffering är tidigare registrerat
kvartsbrott; Raä 76:1. (Norr om E4 i övre högra hörnet av bilden, utanför bild ligger gravröset Raä Bureå 18:1).

Delområde ON 2017:143 (Ortofoto, detaljbild N kvartsförekomst i delområdet)

Bilaga 1:3:2
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Skala 1:100. Blå markering är sökrutor. Röda stjärnor är fynd av kvarts i sökrutor och i skogsbilväg.

Delområde ON 2017:143 (Ortofoto, detaljbild S kvartsförekomst i delområdet)
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Skala 1:100. Blå markering är sökrutor. Röda stjärnor är fynd av kvarts i skogsbilväg.

Bilaga 1:3:3

Delområde IN 2017:3 (Ortofoto, ”Stora Burkvarn”)						Bilaga 1:4
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Skala 1:100. Det röda är stenmuren/kanten på kvarnrännan och den konstgjorda ön. Stenmuren var delvis
raserad i mittersta delen av ön. Det vita skrafferade området är trärester under vatten och nedfallen sten.

Delområde ON 2017:107 (ortofoto)								Bilaga 1:5:1
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Skala 1:1500. Blå markering är för maskinsökschakt respektive sökrutor.

Delområde ON 2017:107 (terrängskuggning)							Bilaga 1:5:2
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Skala 1:1500. Blå markering är för maskinsökschakt respektive sökrutor. Maskinsökschakten är placerade på
toppen av strandvallarna. Marken i den skrafferade ytan i delområdets östra sida har påverkats av jordbruk.

Delområde IN 2017:27 (ortofoto)								Bilaga 1:6
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Skala 1:500. Blå markeringar är för sökrutor. Öppningen i skogen som går från nordväst till sydöst är en kraftledningsgata. Just utanför bild i nordöst finns Raä Bureå 58:1 (röse)

Delområde NG 2017:54 (ortofoto)								Bilaga 1:7
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Skala 1:500. Blå markeringar är för sökrutor.

Delområde NG 2017:62											

34

Skala 1:500. Blå markeringar är för sökrutor. De ljusa linjerna är markberedningfåror. Ortofotot är några år
gammalt så de hade börjat växa igen vid fältarbetet.
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Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde NG 2017:34)			

Bilaga 2:1

Beskrivningar av sökrutor/sökschakt							
Sökrutorna grävdes ca 1 x 1 m, och ned till ett djup av ca 0,10 m under torv, om inget annat anges .
Koordinaten avser sökrutans mittpunkt, och för maskingrävda schakt anges ändarna av schakten, mitt på
kortsidan. Alla koordinater anges i Sweref 99 TM. (Se översikter, bilaga 1:1-1:8).

Delområde NG 2017:34 (Bilaga 1:1)
(Sökrutorna är i delområdet numrerade i den ordning de grävdes, från öster till väster)
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•
Sökruta, nr 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Stenigt kompakt lager med gradvis mindre kornstorlek nedåt. Naturliga rostfärgningar och enstaka kol innan övergång till rostjord. Ett kvartsfragment, som
dock bedömdes vara naturligt, det hade ingen synbar bearbetning.
Koordinater för rutan: N 7187669,4 / E 787735,6
Höjd efter rensning: 34,5 m ö h
•
Sökruta, nr 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Stenigt med grus och grov sand mellan stenarna.
Gradvis mindre kornstorlek nedåt, men fortfarande mycket sten. Tendenser till rostjord 15 cm under torven.
Koordinater för rutan: N 7187670,6 / E 787732,7
Höjd efter rensning: 34,30 m ö h
•
Sökruta, nr 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Rikligt med naturligt formad sten. 3-5 cm blekjord
följt av rostjord med naturliga färgningar av rost och kol. Rikt på rötter.
Koordinater för rutan: N 7187672,0 / E 787729,3
Höjd efter rensning: 34,4 m ö h
•
Sökruta, nr 4
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grus/sand och naturlig formad sten 5-15 cm stora.
Sten mest ytligt, avtar på djupet, men finns även på botten av sökrutan. Blekjord ned till 6-8 cm under torven,
sedan rostjord.
Koordinater för rutan: N 7187674,1 / E 787725,0
Höjd efter rensning: 34,5 m ö h
•
Sökruta, nr 5
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grus med inslag av naturligt formad sten. Naturliga färgningar av rost och kol. Mycket rötter.
Koordinater för rutan: N 7187675,7 / E 787721,3
Höjd efter rensning: 34,6 m ö h
•
Grävmaskinsschakt (29 x 1,5 m)
Stenig och bitvis blockig morän, men också partier som är sandiga. Normal markföljd under torven, med
blekjord och rostjord. Sluttningen är delad i avsatser och de steniga partierna finns där marken sluttar som
mest. I de flackare partierna är marken sandigare/grusigare. På en av de sandiga, flacka partierna påträffades
i rostjorden Anläggning 1 (se nedan och bilaga 1:1).
Koordinat Nordöst ände: N 7187676,0 / E 787719,6 		
Höjd Nordöst ände: 34,4 m ö h
Koordinat Sydväst ände: N 7187653,6 / E 787700,7		
Höjd Sydväst ände: 37,4 m ö h

Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde NG 2017:34)			

Bilaga 2

•
Anläggning 1 (i grävmaskinsschakt delområde NG 2017:34, se bilaga 1:1)
Anläggning 1, en rund rödbränning, ca 0,6 m diameter, i kanten av maskinschakt. Påträffad efter att grävmaskinen tagit bort blekjordsskiktet. När den först kunde ses som en svag rödfärgning i rostjorden fanns en
osäkerhet om färgningen var naturlig eller ej. Ytterligare några centimeter ned i rödbränningen påträffades
två fragment av brända ben (F.nr. 1), ca 3-5 mm stora, varav det ena ett tydligt rörben På den nivån (ca 10 cm
under torven) visade rödbränningen också tydliga yttre gränser. Hela anläggningen kunde inte ses i schaktets
begränsning. Resterande del av anläggning låg utanför grävmaskinsschaktets kant, under bevarat marktäcke.
Anläggningen täcktes över med skyddande plast, sand och torv vid egenläggning av schaktet.
Fynd: F nr 1: Brända ben, 2 fragment, varv ett från ett rörben (F nr 1 förvaras i Skellefteå museums magasin)
Koordinat i mitten av anläggning: N 7187655,8 / E 787703,0
Höjd efter framrensning av anläggning: 36,9 m ö h
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Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde NG 2017:39)			

Bilaga 2:2

Delområde NG 2017:39 (Bilaga 1:2)
(Sökrutorna är i delområdet numrerade i den ordning de grävdes, från öster till väster, med början i den
nordöstra delen av området)
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•
Sökruta, nr 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grov sand/grus med stenar högst upp. Troligen
sorterat av havsvågor. Blekjord ned till ca 5 cm sedan rostfärgad sand/grus..
Koordinater för rutan: N 7187255,4 / E 788576,8
Höjd efter rensning: 45,0 m ö h
•
Sökruta, nr 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grov sand/grus, rikligt med stenar. Blekjord ca 5
cm under torv, därefter rostjord/sand och grus/sten.
Koordinater för rutan: N 7187256,7 / E 788571,9
Höjd efter rensning: 45,2 m ö h
•
Sökruta, nr 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grov sand, löst packad. Blekjord ned till ca 7 cm
under torv. Därefter rostjord/grovkornig sand. Delvis partier med grus och mindre sten.
Koordinater för rutan: N 7187257,5 / E 788569,1
Höjd efter rensning: 45,2 m ö h
•
Sökruta, nr 4
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Stenar i grovt grus. Storlek på stenar är 3-15 cm,
alla svallade och naturformade. Tendenser till rostfärgning av gruset på 10 cm djup, det som ligger högre är
blekjord.
Koordinater för rutan: N 7187258,6 / E 788564,2
Höjd efter rensning: 45,2 m ö h
•
Sökruta, nr 5
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus, rikligt med natursten, upp till 15
cm stora. Blekjord blandat med sten ned till ca 5 cm djup. Rostfärgning på ca 10 cm djup med mindre naturstenar, 1-5 cm stora.
Koordinater för rutan: N 7187259,6 / E 788560,3
Höjd efter rensning: 45,4 m ö h
•
Sökruta, nr 6
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand under torven, därefter ett stenlager med
knytnävsstora stenar vid övergång till rostjord. Rostjorden utgörs av grus.
Koordinater för rutan: N 7187260,3 / E 788557,4
Höjd efter rensning: 45,6 m ö h
•
Sökruta, nr 7
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus inblandat med rikligt med natursten, 3-20 cm stora. Mera finkornig sand i botten av sökrutan och även tydlig rostjordsbildning från 5-10 cm
djup.
Koordinater för rutan: N 7187261,2 / E 788553,6
Höjd efter rensning: 45,7 m ö h

Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde NG 2017:39)			

Bilaga 2:2

•
Sökruta, nr 8
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus, rikligt med natursten. Blekjord ca
5 cm djup, med mycket sten i, 5-25 cm stora. Därunder rostfärgat jord och något mindre stenar. En större
jordfast sten i sydöst.
Koordinater för rutan: N 7187262,0 / E 788549,7
Höjd efter rensning: 45,9 m ö h
•
Sökruta, nr 9
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sandigt till 5 cm djup under torven, därefter grus.
Grusig rostjord i botten av sökruta på ca15 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7187251,1 / E 788575,6
Höjd efter rensning: 45,2 m ö h
•
Sökruta, nr 10
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus under kraftigt torvlager. Blekjord ca
5 cm djupt under torven med rikligt med natursten 1-10 cm stora. Därunder rostjord med något finkornigare
material.
Koordinater för rutan: N 7187251,6 / E 788569,0
Höjd efter rensning: 45,3 m ö h
•
Sökruta, nr 11
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Rikligt med natursten 3-15 cm stora, i sand och
grus. I botten av sökruta mera homogent med grus (svallat), i finare kornstorlek. Rostjord tydlig på 5-10 cm
djup.
Koordinater för rutan: N 7187251,9 / E 788565,1
Höjd efter rensning: 45,5 m ö h
•
Sökruta, nr 12
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand, sedan grus ca 7 cm under torv. Blekjord ned
till 5 cm under torv, grusig sand och sedan alltmer grusig rostjord. Rötter från tall över stor del av sökruta.
Koordinater för rutan: N 7187252,2 / E 788560,0
Höjd efter rensning: 45,7 m ö h
•
Sökruta, nr 13
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus, blek gråaktig jord med inblandning
av sten 2-15 cm stora. Vissa sotiga partier under torven, troligen rötter som brunnit vid skogsbrand. Rostfärgad jord börjar komma på 8-10 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7187252,5 / E 788,556,2
Höjd efter rensning: 45,7 m ö h
•
Sökruta, nr 14
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sten, heterogen till storlek, urlakad morän. Gråaktigt material, följt av blekjord, 5-7 cm. Rostjord på ca 12 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7187252,7 / E 788553,2
Höjd efter rensning: 45,9 m ö h
•
Sökruta, nr 15
Normal markföljd under torven. Sten och markfast sten (blockmorän). Stenstorlek 7-20 cm. Ingen tydlig övergång till rostjord på grund av stenarna och liten mängd finkornigare material.
Koordinater för rutan: N 7187253,0 / E 788,548,4
Höjd efter rensning: 46,1 m ö h
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Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde NG 2017:39)			
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Bilaga 2:2

•
Sökruta, nr 16
Normal markföljd under torven. Grus med sten i sand. Övervägande sten, 3-10 cm stora. Ingen synlig rostjord
de översta 10 cm.
Koordinater för rutan: N 7187246,3 / E 788572,0
Höjd efter rensning: 45,5 m ö h
•
Sökruta, nr 17
Sand med inslag av grus. Gråaktig blekjord, relativt tjockt lager. Torv på ca15 cm djup . Troligtvis överlagring
vid markberedning. Sökrutan grävd till 23 cm.
Koordinater för rutan: N 7187247,0 / E 788566,1
Höjd efter rensning: 45,7 m ö h
•
Sökruta, nr 18
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grus och sten i gråaktig jord. Stenar 3-15 cm stora. Inslag av rostjord i understa delen av sökrutan. Vissa sotfläckar.
Koordinater för rutan: N 7187247,4 / E 788563,2
Höjd efter rensning: 45,7 m ö h
•
Sökruta, nr 19
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus. Rikligt med sten, 3-20 cm stora,
varav de flesta 10-15 cm stora. Svag rostjord synlig på 10 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7187247,8 / E 788559,2
Höjd efter rensning: 45,8 m ö h
•
Sökruta, nr 20
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och större stenar under torven. Rikligt med
sten och rötter. Blekjord 5 cm därefter rostjord.
Koordinater för rutan: N 7187248,1 / E 788556,2
Höjd efter rensning: 46,0 m ö h
•
Sökruta, nr 21
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Gråaktig jord/sand med grus och stenar 1-15 cm
stora. Rödfärgat grus i botten och fortsättning på förekomst av stenar.
Koordinater för rutan: N 7187241,8 / E 788568,2
Höjd efter rensning: 45,8 m ö h
•
Sökruta, nr 22
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus blandat med sten, 5-10 cm stora.
Blekjord ned till 5 5 cm under torv, därefter rostjord. Sökrutan ligger på en tydlig strandvall.
Koordinater för rutan: N 7187242 / E 788562,9
Höjd efter rensning: 46,1 m ö h
•
Sökruta, nr 23
Påfört lager med sand ovanpå torv, därefter normal markföljd, med blekjord och rostjord. Sand och grus uppblandad med sten i diverse storlek. Sökruta grävd till 25 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7187242,5 / E 788560,0
Höjd efter rensning: 45,9 m ö h
•
Sökschakt, nr 24
Påförd sand, sedan normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand/grus blandat med sten,
5 cm stora. Blekjord ned till 5 cm under torv, därefter rostjord.
Koordinater för rutan: N 7187242,8 / E 788556,8
Höjd efter rensning: 45,9 m ö h
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•
Sökruta, nr 25
Sand och grus med mycket sten i storlek 5-15 cm, några upp till 20 cm, samt en större (40 cm stor) som
går djupare än 10 cm djup. Ingen blekjord på ytan under torven, mera gråbrunt grus som gradvis övergår i
rostjord på ca 10 cm djup. Troligtvis påverkat av markberedning.
Koordinater för rutan: N 7187236,4 / E 788570,7
Höjd efter rensning: 45,9 m ö h
•
Sökruta, nr 26
I princip normal markföljd med blekjord och rostjord. Sand och grus med mycket sten i storlek 7-15 cm. I
västra halvan av sökrutan är en störning, troligtvis en rotvälta som dragit upp underliggande finkornigare grus
till ytan. I östra halvan är blekjorden tjockare och rostjorden tydligare, den senare framträder på 10 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7187236,8 / E 788566,7
Höjd efter rensning: 45,9 m ö h
•
Sökruta, nr 27
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand/grus, mindre mängd större sten. Rostjordslagret består av homogent grus av större kornstorlek, blekjorden ovanför är mera osorterad.
Koordinater för rutan: N 7187237,1 / E 788562,8
Höjd efter rensning: 46,1 m ö h
•
Sökruta, nr 28
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus med inblandad sten, de flesta i
storlek 5-15 cm. Längre ned, vid ca 10 cm djup, avtar steninblandningen och marken blir mer grusig, men
med enstaka stenar. Blekjord ned till ca 10 cm djup där rostjorden blir tydlig.
Koordinater för rutan: N 7187231,7 / E 788570,4
Höjd efter rensning: 46,5 m ö h
•
Sökruta, nr 29
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand/grus, inte mycket större sten. Tunt torvlager,
därefter tunt blekjordslager, rikligt med rötter och sedan rostjord.
Koordinater för rutan: N 7187226,6 / E 788567,9
Höjd efter rensning: 46,8 m ö h
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Den nordöstra gruppen av sökrutor i delområdet:
•
Sökruta, nr 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand blandat med grus. 3-4 cm blekjord under
torv, därefter rostjord. Större stenar i övre skiktet av blekjordslagret, gradvis mindre nedåt. Bland stenarna
finns skiffer, glimmer och bergart, men ingen av dessa var bearbetade. I rutan påträffades emellertid 2 tydliga
avslag av kvarts. De mättes in och lämnades in situ i fyndpåse i rutan innan sökrutan lades igen
Koordinater för rutan: N 7 185531,3 / E 790315,0
Höjd efter rensning: 40,4 m ö h
Fynd: 2 st tydliga avslag, kvarts (N 7185531,30 / E 790314,70 / Z 40,40 m ö h)
•
Sökruta, nr 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand/grus. Under torven blekgrå jord ned till ca 5
cm djup, övergående i mörkare jord. Rikligt med sten 2-10 cm i blekjord, därunder finare stenmaterial.
Koordinater för rutan: N 7 185528,9 / E 790313,8
Höjd efter rensning: 40,5 m ö h
•
Sökruta, nr 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand/grus. Under torven blekgrå jord ned till 5
cm djup, sedan övergående i rostjord och mera mörkgrå jord. Rikligt med sten, 3-10 cm stora. På 5 cm djup i
rutans sydöstra hörn påträffades en konisk plattformskärna 29x22x12 mm, varvid grävning av rutan avbröts.
Fyndet mättes in och lämnades in situ i fyndpåse i rutan innan sökrutan lades igen.
Koordinater för rutan: N 7185526,4 / E 790311,9
Höjd efter rensning: 40,4 m ö h
Fynd: 1 st tydlig konisk plattformskärna, kvarts (N 7185526,82 / E 790311,70 / Z 40,37)
•
Skogsbilväg intill sökrutorna 1 - 3
Ytligt i hjulspåren på den intilliggande sandiga skogsbilvägen , ca 2 m väster om sökruta 2 och ca 2 m nordnordväst om sökruta 3, påträffades ett antal kvartsbitar, varav några skulle kunna vara delar av avslag eller
splitter - restprodukter från stensmide. De mättes in och lämnades kvar in situ där de påträffades.
Fynd: 1 st kvartsavfall? (N 7185529,35 / E 790311,07 / Z 40,00 m ö h)
Fynd: 1 st kvartsavfall? (N 7185529,19 / E 790310,91 / Z 40,02 m ö h)
Fynd: 1 st kvartsavfall? (N 7185529,11 / E 790310,67 / Z 40,02 m ö h)
Fynd: 1 st kvartsavfall? (N 7185529,04 / E 790310,71 / Z 40,02 m ö h)
Den sydvästra gruppen av sökrutor i delområdet:
•
Sökruta, nr 4 (i skogsbilväg)
I östra kanten av skogsbilväg. Sand och något grus. I östra kanten av sökrutan 5 cm torv, i övrigt frilagd sand.
En sträng med blekjord (troligtvis spår av en rot) i nordöstra hörnet av rutan. Rostfärgad sand direkt under
översta sandskiktet.
Koordinater för rutan: N 7185461,5 / E 790244,6
Höjd efter rensning: 42,2 m ö h
•
Sökruta, nr 5 (1 x 2 m)
Utvidgad sökruta 2 x 1 m (VSV-ONO). En större sten kunde till hälften ses i västsydvästra kanten av den ursprungliga sökrutan i centrum av vad som eventuellt skulle kunna ha varit en nedgrävning. I den utvidgade
m2-rutan påträffades ytterligare två större stenar mellan vilka det låg en förhårdnad markklump innehållande
kol. Förhårdnade markklumpar omger också stenarna. Skulle eventuellt kunna ha varit en anläggning, men
där fanns inga tydliga tecken på anläggning i övrigt. Ingen tydlig yttre begränsning, ingen tydlig rödbränning.
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Stenarna nära markytan och förhårdningarna i marken kommer sig förmodligen av naturliga processer (eventuellt rotvälta som dragit upp underliggande material till ytan). Marken i 2x1 m sökrutan består av sand med
litet sten. Marklagerföljden är naturlig: Blekjord följd av rostjord störd av bioturbation, främst rötter.
Vid provstick med skelleftepik kring sökrutorna 4 - 9 framkom att det endast finns sand i och kring rutorna,
undantaget stenarna i sökruta 5.
Koordinater för respektive m2 i sökrutan: N 7185457,3 / E 790246,9 32 resp N 7185457,0 / 790246,1
Höjd efter rensning: 42,71 m ö h
•
Sökruta, nr 6
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand med ett fåtal stenar. Blekjorden hårt packad
ned till ca 15 cm djup, därefter rostfärgat sand. Sökruta grävd till ca 15 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7185456,4 / E 790244,1
Höjd efter rensning: 42,7 m ö h
•
Sökruta, nr 7
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand, med enstaka små stenar i storlek 1-3 cm.
Blekjord 8-12 cm under torv. Rostjord i botten av schaktet och djupare (sondning).
Koordinater för rutan: N 7185458,9 / E 790245,4
Höjd efter rensning: 42,7 m ö h
•
Sökruta, nr 8
Tunt lager med torv samt dubbla marklager, därefter blekjord och rostjord. Löst packad sand i sökrutan. Eventuellt påverkad av skogsbilväg intill, men troligast beror dubbla marklager på markberedning eller körskador
vid avverkning
Koordinater för rutan: N 7185463,1 / E 790254,5
Höjd efter rensning: 42,5 m ö h
•
Sökruta, nr 9
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Under torven är 5 cm blekjord, tämligen löst packad. Därunder rostjord. Sandig mark utan sten.
Koordinater för rutan: N 7185460,6 / E 790254,8
Höjd efter rensning: 42,7 m ö h
•
Skogsbilväg intill sökruta 4
Fynd: 1 st kvartsavfall? (N 7185461,95 / E 790245,18 / Z 42,27 m ö h). Fyndet påträffade ca 0,3 m öster om
sökruta 4:s nordöstra hörn, öster om sökrutans nordöstra hörn. Fyndet låg ytligt i ett av hjulspåren på skogsbilvägen. Fyndet lämnades kvar in situ efter inmätning.
•
Skogsbilväg intill sökruta 8
Fynd: 1 st tydligt avslag (N 7185464,60 / E 790253,58 / Z 42,28). Fyndet påträffades ca 1 m nordnordväst om
sökruta 8, ytligt i ett av skogsbilvägens hjulspår. Det lämnades kvar in situ efter inmätning.

Delområde IN 2017:3 (Bilaga 1:4)
Inga sökrutor eller schakt grävdes vid kvarnlämningen.
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Delområde ON 2017:107 (Bilaga 1:5:1 - bilaga 1:5:2)
Maskinschakten i delområdet lades på krönlägen längs efter strandvallarna i området. De handgrävda sökrutorna placerade i en svacka mellan två strandvallar som jämförelse. Inget av antikvariskt intresse påträffades,
varken i schakt eller sökrutor.
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•
Maskinschakt nr 1 (162 x 1,5 m)
Strandvall. Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord.
maskin till 10 - 15 cm djup.
Koordinat Nordnordväst ände: N 7179648,0 / E 795232,5 		
Höjd Nordnordväst ände: 23,3 m ö h
Koordinat Sydsydöst ände: N 7179507,8/ E 795299,7
Höjd Sydsydvöst ände: 23,3 m ö h
Min höjd i schakt: 23,1 m ö h Max höjd i schakt: 23,8
•
Maskinschakt nr 2 (170 x 1,5 m)
Strandvall. Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord.
maskin till 10 - 15 cm djup.
Koordinat Nordnordväst ände: N 7179661,1 / E 795273,5 		
Höjd Nordnordväst ände: 22,3 m ö h
Koordinat Sydsydöst ände: N 7179502,2 / E 795327,5
Höjd Sydsydöst ände: 22,4 m ö h
Min höjd i schakt: 22,0 m ö h Max höjd i schakt: 22,6
•
Maskinschakt nr 3 (120 x 1,5 m)
Strandvall. Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord.
maskin till 10 - 15 cm djup.
Koordinat Nordnordväst ände: N 7179631,2 / E 795306,2 		
Höjd Nordnordväst ände: 21,7 m ö h
Koordinat Sydsydöst ände: N 7179521,2 / E 795343,8
Höjd Sydsydöst ände: 21,9 m ö h
Min höjd i schakt: 21,4 m ö h Max höjd i schakt: 22,1
•
Maskinschakt nr 4 (55 x 1,5 m)
Strandvall. Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord.
maskin till 10 - 15 cm djup.
Koordinat Nordnordväst ände: N 7179626,5 / E 795328,8 		
Höjd Nordnordväst ände: 21,4 m ö h
Koordinat Sydsydöst ände: N 7179574,5 / E 795346,8
Höjd Sydsydöst ände: 21,7 m ö h
Min höjd i schakt: 21,4 m ö h Max höjd i schakt: 21,9
•
Maskinschakt nr 5 (143 x 1,5 m)
Strandvall. Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord.
maskin till 10 - 15 cm djup.
Koordinat Nordnordväst ände: N 7179632,4 / E 795211,9 		
Höjd Nordnordväst ände: 24,9 m ö h
Koordinat Sydsydöst ände: N 77179508,6 / E 795273,7
Höjd Sydsydöst ände: 24,5 m ö h
Min höjd i schakt: 24,3 m ö h Max höjd i schakt: 25,2

Sand under torv. Avbanat med gräv-

Sand under torv. Avbanat med gräv-

Sand under torv. Avbanat med gräv-

Sand under torv. Avbanat med gräv-

Sand under torv. Avbanat med gräv-

Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde ON 2017:107)			

Bilaga 2:5

De fem handgrävda sökrutorna placerades mellan maskinschakt 1 och maskinschakt 2, i svackan mellan två
strandvallar.
•
Sökruta, nr 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand under torv. Kompakterad blekjord
följd av blek rostjord. Ingen sten i sökrutan, mycket rötter. Grävd till 15-18 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7179607,8 / E 795286,1
Höjd efter rensning: 21,9 m ö h
•
Sökruta, nr 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig, kompakt sand. Blekjord till ca 7-8 cm
djup, sedan gradvis övergående till rostjord.
Koordinater för rutan: N 7179606,6 / E 795282,2
Höjd efter rensning: 22,0 m ö h
•
Sökruta, nr 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand. Tjockt lager av blekjord rik på
rötter. Ingen sten. Blekjorden följs av rostjord, något brunare till färgen.
Koordinater för rutan: N 7179612,7 / E 795282,9
Höjd efter rensning: 22,00 m ö h
•
Sökruta, nr 4
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig kompakt sand. Grå blekjord ned till 7-8
cm djup, sedan gradvis övergående till rostjord.
Koordinater för rutan: N 7179610,0 / E 795280,2
Höjd efter rensning: 21,9 m ö h
•
Sökruta, nr 5
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand. Grå blekjord ned till ca 5 cm djup under
torven, därefter brun sand (rostjord).
Koordinater för rutan: N 7179613,9 / E 795277,3
Höjd efter rensning: 21,9 m ö h

45

Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde IN 2017:27)			

Bilaga 2:6
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•
Sökruta, nr 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig, kompakt blekjord med inslag av mindre
sten. Därefter rostjord med mörk färg, även den i finkornig sand.
Koordinater för rutan: N 7174083,0 / E 795959,7
Höjd efter rensning: 55,9 m ö h
•
Sökruta, nr 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Torv bestående av gräs istället för lingonris. Blekjord
5-10 cm tjock och därunder tydlig rostjord. Marken består av finkornig sand/mjäla i vilken det också fanns
stenar mindre än 3 cm stora.
Koordinater för rutan: N 7174078,3 / E 795959,7
Höjd efter rensning: 55,9 m ö h
•
Sökruta, nr 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjord, 2-3 cm tjock. Hårt packad finkornig
sand/mjäla, Ett fåtal stenar. Ojämnt med rostjord därunder. En nutida grop i nordöstra hörnet..
Koordinater för rutan: N 7174076,0 / E 795960,9
Höjd efter rensning: 55,8 m ö h
•
Sökruta, nr 4
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand/mjäla. Blekjord 5-10 cm under torven, sedan
rostjord. Enstaka småsten, mindre än 3 cm stora.
Koordinater för rutan: N 7174071,0 / E 795960,8
Höjd efter rensning: 55,8 m ö h
•
Sökruta, nr 5
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand. Blekjord va 5 cm, hårt packad.
Fåtaliga naturstenar. Rostjord underst.
Koordinater för rutan: N 7174065,0 / E 795960,9
Höjd efter rensning: 55,6 m ö h
•
Sökruta, nr 6
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand. Blekjord med färgningar både
av kol och rostutfällningar från rötter och vittrad sten. Ena änden av rutan uppvisar mindre sentida störning.
Koordinater för rutan: N 7174059,9 / E 795960,9
Höjd efter rensning: 55,7 m ö h
•
Sökruta, nr 7
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand/mjäla. Blekjord 3-10 cm djupt under torven. Enstaka småstenar, mindre än 3 cm stora. Rutten stubbe i södra sidan av sökrutan.
Koordinater för rutan: N 7174055,6 / E 795960,8
Höjd efter rensning: 55,7 m ö h
•
Sökruta, nr 8
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand. Blekjord, hårt packad 5-15 cm
tjock. Fåtaliga stenar. Underst rostjord i fläckar. Grävd till 15 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7174051,1 / E 795960,8
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Höjd efter rensning: 55,9 m ö h
•
Sökruta, nr 9
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig, sandig blekjord med skarp övergång till
rostjord. Inte mycket sten eller rötter. Sotiga partier, troligen naturligt (skogsbrand). Grävd till ca 12 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7174078,0 / E 795968,3
Höjd efter rensning: 55,9 m ö h
•
Sökruta, nr 10
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Rutten trädstam i S kant av sökrutan. Finkornig
sand/mjäla. Blekjorden 2-10 cm tjock. Skarp gräns mot rostjord. Rostjorden bildar tydliga fläckar mot den
ljusgrå, nästan vita blekjorden.
Koordinater för rutan: N 7174073,8 / E 795968,5
Höjd efter rensning: 55,8 m ö h
•
Sökruta, nr 11
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand. Blekjord, hårt packad och 5-10 cm
tjock. Nästan inga stenar. Rödbrända fläckar i blekjorden (bedöms vara naturliga). Därunder rostjord.
Koordinater för rutan: N 7174069,8 / E 795968,6
Höjd efter rensning: 55,7 m ö h
•
Sökruta, nr 12
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Stora rötter. Blekjord relativt tjock och homogen.
Finkornig sand, lite sten. Inga färgningar. Därefter rostjord.
Koordinater för rutan: N 7174065,5 / E 795967,6
Höjd gropens botten efter grävning: 55,6 m ö h
•
Sökruta, nr 13
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand/mjäla, enstaka gruskorn, mindre
än 1 cm stora. Blekjord sträcker sig 8-10 cm under torv, sedan gradvis övergång till rostjord.
Koordinater för rutan: N 7174059,8 / E 795969,0
Höjd gropens botten efter grävning: 55,6 m ö h
•
Sökruta, nr 14
Mixad blekjord och rostfläckar, kolfläckar och rödrostig blekjord. Stenfattigt. Mycket rötter och smårötter.
Koordinater för rutan: N 7174053,7 / E 795969,1
Höjd efter rensning: 55,5 m ö h
•
Sökruta, nr 15 (1 x 1,5 m, V-Ö)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. I sydvästra hörnet av rutan och längs med södra
sidan av rutan är en överlagring (dubbla markytor (påverkan av skogsbruk - delområdet är en del av ett gammalt hygge). Marken består av finkornig sand/mjäla. I den östra delen av ursprunglig 1x1 m ruta påträffades
en sten, ca 20 cm stor, och rutan utvidgades därför mot öster. Stenen bedömdes vara naturlig vid fortsatt
rensning. Blekjord 3-10 cm djup, tydlig övergång till rostjord.
Koordinater för rutan: N 7174050,9 / E 795969,3
Höjd efter rensning: 55,6 m ö h
•
Sökruta, nr 16
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand, med vid övergången mot rostjorden något mer grovkornig, med inslag av sten. Mycket rötter och inslag av kol. Grävd till 15 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7174047,4 / E 795969,0
Höjd efter rensning: 55,6 m ö h
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•
Sökruta, nr 17
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand med inslag av mindre sten, rötter
och kol (naturligt). Grävd till 15 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7174044,9 / E 795968,6
Höjd efter rensning: 55,7 m ö h
•
Sökruta, nr 18
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand/mjäla med inslag av spridda stenar,
3-5 cm stora. Blekjord 5-10 cm, därefter rostjord. Grävd till 10 cm djup under torven.
Koordinater för rutan: N 7174079,9 / E 795973,7
Höjd efter rensning: 55,80 m ö h
•
Sökruta, nr 19
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Hårt packad blekjord. Finkornig sand med inslag
av större sten vid övergång till rostjord. Övergången skarp. Inslag av rötter och kol, inga andra färgningar.
Koordinater för rutan: N 7174077,3 / E 795973,6
Höjd efter rensning: 55,9 m ö h
•
Sökruta, nr 20
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Hårt packad blekjord/sand, 5-10 cm. Inga stenar.
Därunder rostjord/sand.
Koordinater för rutan: N 7174074,3 / E 795973,6
Höjd efter rensning: 55,8 m ö h
•
Sökruta, nr 21
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand/mjäla. Blekjord 2-10 cm tjock.
Skarp kontrast mot rostjorden.
Koordinater för rutan: N 7174071,4 / E 795973,7
Höjd efter rensning: 55,8 m ö h
•
Sökruta, nr 22
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjorden består av finkornig sand med inslag av
något större sten. Därefter rostjord. Rostfärgningar och kol i blekjorden härrör från rötter. En del större rötter
från stubbar/rotsystem från träd.
Koordinater för rutan: N 7174048,4 / E 795973,3
Höjd efter rensning: 55,6 m ö h
•
Sökruta, nr 23
Sökrutan i direkt anslutning till markfast klippblock i norr. Normal markföljd under torven, med blekjord och
rostjord. Finkornig sand/mjäla, med inslag av sten 3-20 cm stora. Stenen ser ut att vara sprucken/vittrad och
har förmodligen sitt ursprung från klippblocket på norra sidan av sökrutan. Blekjorden 8-15 cm djup, sedan
rostjord (sondat).
Koordinater för rutan: N 7174043,8 / E 795973,3
Höjd efter rensning: 55,9 m ö h
•
Sökruta, nr 24
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Stor andel gräs i torven. Finkornig blekjord/sand,
5-10 cm tjock och hårt packad. Något grus mellan blekjord och underliggande rostjord. Ett antal stora stenar
i östra kanten.
Koordinater för rutan: N 7174076,8 / E 795977,9
Höjd efter rensning: 56,0 m ö h
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•
Sökruta, nr 25
Sökruta vid kanten av moränhöjd i delområdets norra del. Tunn grästorv direkt ovanpå rikligt med större natursten. Uppskattades som tom yta när ingenting påträffats ovan stenlager (moränmaterial= därav avbruten
grävning på ca 5 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7174074,4 / E 795983,0
Höjd efter rensning: 55,9 m ö h
•
Sökruta, nr 26
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Löst packad blekjord under torven, finkornig
sand. Någon cm ned övergår materialet till att bli något mer kompakt, innan marken övergår till rostjord.
Färgningar av rötter, sparsamt med sten. Grävd till ca 12-13 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7174072,9 / E 795988,7
Höjd efter rensning: 55,8 m ö h
•
Sökruta, nr 27
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Gräsväxt. Blekjord/sand 5-7 cm, hårt packad.
Inblandning av rötter som färgat rött. Rostjord underst, inga stenar.
Koordinater för rutan: N 7174071,9 / E 795992,6
Höjd efter rensning: 55,5 m ö h
•
Sökruta, nr 28
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Tjock grästorv. Till viss del dubbel markyta. Fint
sandig blekjord, kompakt. Översta delen av blekjorden löst packad, resterande nedåt hårt packad. Inslag av
mindre sten, rikligt med mindre rötter.
Koordinater för rutan: N 7174070,8 / E 795978,5
Höjd efter rensning: 55,7 m ö h
•
Sökruta, nr 29
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Finkornig sand/mjäla med inslag av enstaka stenar, mindre än 5 cm stora. Blekjord 5-10 cm tjock, därunder rostjord. Tydlig övergång mellan blekjord och
rostjord.
Koordinater för rutan: N 7174070,9 / E 795982,6
Höjd efter rensning: 55,8 m ö h
•
Sökruta, nr 30
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grästorv, sedan blekjord/sand 5-7 cm, hårt packad. Rödfärgning av rötter. Ett fåtal småstenar. Underst rostjord.
Koordinater för rutan: N 7174069,3 / E 795988,4
Höjd efter rensning: 55,6 m ö h
•
Sökruta, nr 31
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. En hel del förmultna stubbar inom sökrutan.
Kompakt blekjordslager, ingen sten. Färgningar av förmultnade rötter. Därefter rostjord.
Koordinater för rutan: N 7174068,1 / E 795993,3
Höjd efter rensning: 55,5 m ö h
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•
Sökruta, nr 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Under torven gråblekt sand/grus och tämligen
rikligt med stenar och vittrad sten. Blekjorden är ca 5 cm tjock och under den är rostbrun sand.
Koordinater för rutan: ca N 7168981,8 / E 796484,5
Höjd efter rensning: ca 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 2 ( 1 x 1,5 m, N-S)
Utvidgat 5 cm mot söder på grund av anomalier i sökrutan. Blekjord saknas under tjock torv rik på rötter.
Färgningar och fläckvis förändringar av sediment. Troligtvis rotvälta av yngre datum.
Koordinater för rutan: ca N 7168985,1 / E 796484,5
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Morän med stenar i sand. Stenarna är 5-35 cm
stora. På ca 10 cm djup under torven kommer rostjord.
Koordinater för rutan: N 7168988,2 / E 796485,5
Höjd efter rensning: 85,0 m ö h
•
Sökruta, nr 4 (1x2 m, V-Ö)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sandig mark med enstaka stenar, 5-20 cm stora.
Blekjord 5-10 cm djupt, därunder rostjord/sand. En kvartsbit hittad med bedömdes vara naturligt spräckt.
Ingen mänsklig påverkan. Rutan utvidgad mot väster för att söka efter fler kvartsbitar, men inga ytterligare
påträffades.
Koordinater för rutan: N 7168992,4 / E 796484,8
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 5
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. I södra delen av rutan en större sten i hela rutans
bredd. Blekjord/sand 3-4 cm tjock, därunder rostjord/sand. Naturliga stenar 2-10 cm stora.
Koordinater för rutan: N 7168996,2 / E 796486,0
Höjd efter rensning: 85,1 m ö h
•
Sökruta, nr 6
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grusig blekjord samt därefter rostjord. Fläckvis
orange färgning av järnhaltig sten, en del rötter samt större stenar i övergång mellan blekjord och rostjord.
Koordinater för rutan: N 7169001,1 / E 796486,6
Höjd efter rensning: 85,1 m ö h
•
Sökruta, nr 7
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjord/sand 5-6 cm djup. Några naturstenar
3-20 cm stora. Mycket kol och trärester i blekjord. Under blekjorden rostjord.
Koordinater för rutan: N 7169005 / E 796486,9
Höjd efter rensning: 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 8
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Tjock torv, delvis innehållande myrstack. Därunder
sand med enstaka stenar, 5-10 cm stora. Blekjorden 5-10 cm djup, därunder är rostjord. Blekjorden ännu
djupare under myrstacken i sökrutans norra sida.
Koordinater för rutan: N 7169008,6 / E 796487,1
Höjd efter rensning: 85,4 m ö h
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•
Sökruta, nr 9
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grovt grus med inslag av större sten, färgningar
(naturliga) och rötter.
Koordinater för rutan: N 7169013,1 / E 796487,5
Höjd efter rensning: 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 10
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjord ca 3-4 cm sand/grus. Några naturstenar
3-15 cm stora. Därunder rostfärgad sand/grus.
Koordinater för rutan: N 7169021,2 / E 796486,3
Höjd efter rensning: 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 11
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Rikligt med stora rötter. Grusig blekjord följt av
rostjord. Inslag av sten och färgningar, främst rostfärgningar. Grävd till ca 12 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7168981,7 / E 796480,3
Höjd efter rensning: 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 12
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Mycket stora rötter. Blekjord ca 10 cm tjock.
Rostjord blir på vissa ställen svagt synlig på 10 cm djup. Sand med enstaka stenar 7-15 cm stora.
Koordinater för rutan: ca N 7168985,7 / E 796481,3
Höjd efter rensning: ca 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 13
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjorden består av sand, 5-7 cm djup, hårt packad. I blekjorden och under är stenar 5-15 cm stora. I östra kanten stora stenar. Därunder rostjord.
Koordinater för rutan: N 7168991,5 / E 796482,0
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 14
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grusig blekjord med fläckpartier av rostig karaktär.
Därefter rostjord. Trolig äldre rotvälta i ena hörnet eftersom där fanns en tunnare blekjordsbildning ovanpå en
rostfärgad lins som överlagrar den huvudsakliga blekjorden.
Koordinater för rutan: N 7 7169000,6/ E 796482,6
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 15
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sandig mark med enstaka mindre stenar, ca 5 cm
stora. I sökrutans nordöstra hörn är en störning (rotvälta) som dragit upp större stenar, 7-15 cm stora, och
rostjord. Blekjord i de ostörda delarna av sökrutan är 5-8 cm djup, därefter följer rostjord.
Koordinater för rutan: N 7169008,9 / E 796483,3
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 16
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Mycket täta och grova rötter. Mycket packad
blekjord/sand, ca 10 cm tjock. Måttligt med natursten, 3-10 cm stora. Därunder rostfärgad sand.
Koordinater för rutan: ca N 7169012,8 / E 796483,2
Höjd efter rensning: ca 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 17
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sandig mark med inslag av sten, 5-10 cm stora.
Blekjord är 5-10 cm tjock, därunder rostjord (sand). Bitvis kraftigare rostutfällningar.
Koordinater för rutan: N 7169016,4 / E 796483,8
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
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•
Sökruta, nr 18
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Förmultnat djupgående trärötter från torven och
nedåt. Förkolnat trå i övergång mellan torv och blekjord. Blekjorden är grusig med partier med grövre material. Blekjorden följs av grovt grusig rostjord.
Koordinater för rutan: N 7169019,4 / E 796483,9
Höjd efter rensning: 85,1 m ö h
•
Sökruta, nr 19
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sandmark med stenar, 5-20 cm stora. Grovkornig
sand (nästan som strandsvallad sand). Blekjorden är ca 10 cm tjock under torven, därunder rostfärgad sand.
Koordinater för rutan: N 7168978,5 / E 796477,0
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 20
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjord med rikligt med natursten 5-15 cm stora.
Därunder rostjord/sand.
Koordinater för rutan: ca N 7168982 / E 796477
Höjd efter rensning: ca 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 21
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Rikligt med rötter. Torven följs av blekjord, grovt
grus och därefter rostjord. En del handnävestora stenar i övergång mellan blekjord och rostjord. Sökrutan
grävd till ca 15 cm djup.
Koordinater för rutan: ca N 7168985,4 / E 796477,8
Höjd efter rensning: ca 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 22
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Mossa och torv väldigt tjock, 30 cm tjock. Därefter
blekjord/sand, 2-3 cm tjock. Ett fåtal naturstenar, 5-15 cm stora. Därunder rostjord/sand.
Koordinater för rutan: ca N 7168990,0/ E 796477,6
Höjd efter rensning: ca 85,1 m ö h
•
Sökruta, nr 23
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Många stora rötter. Blekjord med rostfärgningar,
grus. Inslag av större sten, följt av rostjord av grövre kornstorlek. Gropen grävd till ca 15-20 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7168995,1 / E 796478,4
Höjd efter rensning: 85,0 m ö h
•
Sökruta, nr 24
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Grov sand med inblandning av grus och enstaka
stenar, mindre än 5 cm stora. Blekjord 8-10 cm tjock under torv, därefter rostjord/grov sand.
Koordinater för rutan: N 7168999,5 / E 796478,8
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h
•
Sökruta, nr 25
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjorden består av grovkornigt grus med inslag
av finkornigare sand. Därefter följer rostjord och en del större sten.
Koordinater för rutan: N 7169003,6 / E 796478,1
Höjd efter rensning: 85,2 m ö h

Schaktbeskrivningar/sökrutebeskrivningar (Delområde NG 2017:54)			

Bilaga 2:7

•
Sökruta, nr 26
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Blekjord 2-5 cm tjock, grus och mycket vittrad
sten. Även några naturstenar, 3-10 cm stora, som inte vittrat. Ett större stenblock i södra delen av sökrutan.
Underst är rostjord/grus.
Koordinater för rutan: N 7169014,5 / E 796479,0
Höjd efter rensning: 85,1 m ö h
•
Sökruta, nr 27
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Mycket stenig morän, sparsamt med grov sand
mellan stenarna. Blekjord är delvis blandat med torv. Mängden natursten gjorde att grävningen avbröts på
nivåer 5-10 cm under torven.
Koordinater för rutan: N 7169018,0 / E 796479,3
Höjd efter rensning: 85,3 m ö h
•
Sökruta, nr 28
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Rikligt med stora stenar. Finkorniga sediment mellan stenbumlingar. Grävd till 5-7 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7169022,7 / E 796479,9
Höjd efter rensning: 85,4 m ö h
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•
Sökruta, nr 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand, enstaka naturstenar. Blekjord ned till ca 5
cm djup under torv. Sedan rostjord.
Koordinater för rutan: N 7162790,5/ E 795525,1
Höjd efter rensning: 71,9 m ö h
•
Sökruta, nr 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand, enstaka natursten. Blekjord ca 3 cm tjock,
sedan följer rostjord.
Koordinater för rutan: N 7162796,5 / E 795524,2
Höjd efter rensning: 72,3 m ö h
•
Sökruta, nr 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand, enstaka natursten. Blekjord ca 3-10 cm
tjock, sedan följer rostjord.
Koordinater för rutan: N 7162801,9/ E 795523,5
Höjd efter rensning: 72,4 m ö h
•
Sökruta, nr 4
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand, rikligt med natursten. Blekjord ca 3-7 cm
under torv och sedan gradvis övergång till rostjord.
Koordinater för rutan: N 7162791,2 / E 795528,7
Höjd efter rensning: 71,9 m ö h
•
Sökruta, nr 5
Sand, olika kornstorlek inom rutan. Blekjord och sedan rostjord. Vid övergången mellan blekjorden och
rostjorden är stenackumulation av natursten, förmodligen rotvälta. Stenansamlingen är omslutna av mindre
rötter, tidigare markyta. Omvänd stratigrafi. Sökrutan grävd till 10-15 cm djup.
Koordinater för rutan: N 7162801,1 / E 795520,6
Höjd efter rensning: 72,4 m ö h
•
Sökruta, nr 6
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och därunder sand med natursten på 7 cm
djup under torven. Blekjord ned till 7 cm djup under torven, sedan följer rostjord.
Koordinater för rutan: N 7162797,6 / E 795528,1
Höjd efter rensning: 72,1 m ö h
•
Sökruta, nr 7
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand och grus , större och mindre natursten upp
till 0,4 m stora. Blekjord ned till 5-10 cm djup under torv. På detta djup börjar rostjord skönjas.
Koordinater för rutan: N 7162808,5 / E 795527,8
Höjd efter rensning: 72,5 m ö h
•
Sökruta, nr 8
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand närmast under torven och sedan grusigare
ju längre ned man gräver. Några större stenar, upp till 0,3 m stora. Blekjorden är 7-10 cm tjock, rostjord därunder.
Koordinater för rutan: N 7162802,3 / E 795525,2
Höjd efter rensning: 72,3 m ö h
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•
Sökruta, nr 9
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Sand/grus ned till 5 cm under torv. Mycket naturlig
sten och grus. Övergångslager till rostjord.
Koordinater för rutan: N 7162805,1 / E 795525,9
Höjd efter rensning: 72,4 m ö h

55

Fotolista											Bilaga 4
Fotolista											
Nr: 1-128, digitala bilder (RIMG, IMG)
Topografi: Skellefteå socken och Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbotten
Delområden: 8 st.
Typ av uppdrag: Arkeologisk steg 2-utredning
Fotografer: Lage Johansson, Olof Östlund, Paulina Blaesild
Datum: 9/8 – 4/9 2018
Fotografier med rödmarkerade nummer ingår som illustrationer i denna rapport.
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Nr

Filnamn

1
2
3

RIMG 0321
RIMG 0322
RIMG 0323

4
5
6
7

RIMG 0324
RIMG 0325
RIMG 0326
RIMG 0327

8
9

RIMG 0328
RIMG 0329

10

RIMG 0330

11
12
13

RIMG 0331
RIMG 0332
RIMG 0333

14

RIMG 0334

15

RIMG 0335

16

RIMG 0336

17

RIMG 0337

Objekt och beskrivning

Foto
från
Lokal NG 2017:34 fotograferat från SÖ hörn av området
SÖ
Lokal NG 2017:34 fotograferat från NÖ hörn av området
Ö
Lokal NG 2017:34. Skogsbilvägen fotograferad från kanten av E4:s NÖ
vägskärning.
Lokal NG 2017:34 fotograferat från NV hörn av området
NV
Lokal NG 2017:39 fotograferad vid SV del av området.
S
Lokal NG 2017:39 fotograferad från SÖ hörn av området.
SÖ
Lokal NG 2017:39 fotograferad från NÖ hörn av området. Lage Jo- Ö
hansson har just lokaliserat var hörnet på området ska ligga.
Lokal NG 2017:39 fotograferad från NV hörnet av området.
NV
Lokal NG 2017:39 fotograferad från det femte hörnet, det sydligas- S
te hörnet av delområdet.. Bilden visar också mitten av den sydligaste
delen av området.
Lokal ON 2017:143. Lage Johansson mäter ut var det SV:ligaste hör- SV
net av området ska ligga, i skiftesgränsen.
Lokal ON 2017:143 fotograferad från det NV hörnet av området.
NNV
Lokal ON 2017:143 fotograferad från det NÖ hörnet av området.
NÖ
Lokal ON 2017:143 fotograferad från det sydligaste hörnet av områ- SSV
det.
Lokal ON 2017:143. Den sydligaste delen av den skogsbilväg som kor- N
sar delområdet. Också en plats där sökrutor grävdes senare på grund
av kvartsförekomst i vägen.
Lokal ON 2017:143. Den sydligaste delen av den skogsbilväg som kor- VSV
sar delområdet är i förgrunden tillsammans med museets bil. I bakgrunden ser man den bågformade moränåsen.
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Lage Johansson har just N
klättrat ned via älvbrinken till resterna av kvarnrännan. De kallmurade
sidorna av rännan med natursten syns tydligt när vattnet är så här lågt.
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Lage Johansson står nere N
på kvarnrännans botten. Den kallmurade stenskoningen i kanten på
den konstgjorda holmen syns bakom honom.

Dat.

Sign

09-aug OÖ
09-aug OÖ
09-aug OÖ
09-aug
09-aug
09-aug
09-aug

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

09-aug OÖ
09-aug OÖ

09-aug OÖ
09-aug OÖ
09-aug OÖ
09-aug OÖ
09-aug OÖ

09-aug OÖ

09-aug OÖ

09-aug OÖ
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Nr

Filnamn

18

RIMG 0338

19

RIMG 0339

20

RIMG 0340

21

RIMG 0341

22

RIMG 0342

23

RIMG 0343

24
25
26

RIMG 0344
RIMG 0345
RIMG 0346

27

RIMG 0347

28
29
30
31
32

RIMG 0348
RIMG 0349
RIMG 0350
RIMG 0351
RIMG 0352

33

RIMG 0353

34

RIMG 0354

35
36
37
38

RIMG 0355
RIMG 0356
RIMG 0357
RIMG 0358

39

RIMG 0359

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
Sign
från
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Kvarnrännans övre lopp ÖNÖ 09-aug OÖ
i väster.
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Nuvarande E4-bron över VNV 09-aug OÖ
Bureälven, sedd från kvarnlämningarna.
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Trärester på botten av V
09-aug OÖ
kvarnrännans övre lopp, i väster.
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Detaljbild av trärester på V
09-aug OÖ
botten av kvarnrännan.
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Kvarnrännan mot öster. I V
09-aug OÖ
förgrunden trärester på botten av kvarnrännan. På bilden syns också
Lage Johansson.
Lokal IN 2017:3. Kvarnlämning i Bureälven. Den östra delen av kvarn- NV
09-aug OÖ
rännan och det mittenparti av den lilla konstruerade holmen där kallmuren delvis raserats. I förgrunden syns Lage Johanssons röda keps
när han tittar ut över holmen.
Utgår.
OÖ
Lokal IN 2017:27.
V
09-aug OÖ
Lokal IN 2017:27. Lage Johansson söker efter det NV hörnet av del- S
09-aug OÖ
området.
Lokal IN 2017:27. Lage Johansson står vid det NV hörnet av delom- S
09-aug OÖ
rådet.
Lokal IN 2017:54. Lage Johansson står ungefär mitt i delområdet.
V
09-aug OÖ
Utgår.
OÖ
Utgår
OÖ
Lokal NG 2017:62. Lage Johansson står ungefär mitt i delområdet
SV
09-aug OÖ
Lokal NG 2017:62. I bakgrunden ser man en skogsdunge där ett hö- NV
09-aug OÖ
gre parti med hällmark ligger.
Lokal NG 2017:62. I bakgrunden ser man en skogsdunge där ett hö- NNV 09-aug OÖ
gre parti med hällmark ligger.
Lokal NG 2017:62. Rutgrävning pågår. Paulina Blaesild och Lage Jo- N
14-aug OÖ
hansson i bild.
355-359 översiktsbilder från lokal NG 2017:62
NV
14-aug OÖ
355-359 översiktsbilder från lokal NG 2017:62
N
14-aug OÖ
355-359 översiktsbilder från lokal NG 2017:62
NÖ
14-aug OÖ
355-359 översiktsbilder från lokal NG 2017:62. Hällmarkerna i väst i V
14-aug OÖ
förgrunden och i öst längst bort i bild. Paulina Blaesild och Lage Johansson i bild.
355-359 översiktsbilder från lokal NG 2017:62. Hällmarkerna i väst i VNV 14-aug OÖ
förgrunden och i öst längst bort i bild. Paulina Blaesild och Lage Johansson i bild.
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Nr

Filnamn

40

RIMG 0360

41

RIMG 0361

42
43
44
45

RIMG 0362
RIMG 0363
RIMG 0364
RIMG 0365

46

RIMG 0366

47

RIMG 0367

48

RIMG 0368

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

RIMG 0369
RIMG 0370
RIMG 0371
RIMG 0372
RIMG 0373
RIMG 0374
RIMG 0375
RIMG 0376
RIMG 0377
RIMG 0378
RIMG 0379
RIMG 0380
RIMG 0381

62

RIMG 0382

63
64
65

RIMG 0383
RIMG 0384
RIMG 0385

66
67
68

RIMG 0386
RIMG 0387
RIMG 0388

69

RIMG 0389
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Objekt och beskrivning

Foto Dat.
Sign
från
Lokal NG 2017:39. Rutgrävning raden närmast E4:an. Paulina Blaesild Ö
15-aug OÖ
och Lage Johansson i bild. Bild titelsida.
Lokal NG 2017:39. Rutgrävning raden närmast E4:an. Paulina Blaesild V
15-aug OÖ
och Lage Johansson i bild.
Sökruta 39:4, efter avtorvning. Mycket rötter och sten.
N
16-aug OÖ
Sökruta 39:4 på lokal NG 2017:39, nedgrävt till 10 cm.
N
16-aug OÖ
Lokal NG 2017:39. De åtta första sökrutorna, längst i norr.
V
16-aug OÖ
Sökruta 39:25 på lokal NG 2017:39. Saknade blekjord, förmodligen N
17-aug OÖ
skada från skogsbruk, men grus och underliggande större stenblock
är naturligt svallade.
Lokal NG 2017:39. Översiktsbild av södra delen av området. Block- Ö
17-aug OÖ
morän och hällmark i förgrunden. Paulina Blaesild i bild.
Lokal NG 2017:39. Översiktsbild av södra delen av området. Block- SÖ
17-aug OÖ
morän och hällmark i förgrunden.
Sökruta 39:24 och 39:23 på lokal NG 2017:39, samt testborrhålet V
17-aug OÖ
som gjorts på platsen.
Lokal ON 2017:143. Kvartsavslag från sökruta 1.
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Kvartsavslag i sökruta 1, in situ.
V
20-aug PB
Lokal ON 2017:143. Kvartsavslag i sökruta 1 in situ närbild.
V
20-aug PB
Lokal ON 2017:143. Sökruta 1, ovanifrån.
V
20-aug PB
Lokal ON 2017:143. Fynd av kvarts i vägen intill sökruta 2.
S
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Fynd av kvarts i vägen intill sökruta 2.
S
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Kvartskärna från sökruta 3, närbild.
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Kvartskärna från sökruta 3, andra sidan.
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Ruta 3 med kvartskärna i läge.
V
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Ruta 3 med kvartskärna i läge, i fyndpåse.
V
20-aug OÖ
379-382 lokal ON 2017:143 med kvarts i vägen, nära sökruta 2.
N
20-aug OÖ
379-382 lokal ON 2017:143 med kvarts i vägen, nära sökruta 2.
N
20-aug OÖ
379-382 lokal ON 2017:143 med kvarts i vägen, nära sökruta 2. När- V
20-aug OÖ
mare tagen bild.
379-382 lokal ON 2017:143 med kvarts i vägen, nära sökruta 2. När- V
20-aug OÖ
bild.
Lokal ON 2017:143. Sökruta 5 med stenar.
V
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Sökruta 5 med stenar.
V
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Kvarts i vägen (bra avslag) nära sökruta 8. Paulina V
20-aug OÖ
Blaesild håller på att återställa rutan/fylla igen.
Lokal ON 2017:143. Kvarts i vägen, närbild.
V
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Kvarts i vägen, närbild (på blå almanacka).
20-aug OÖ
Lokal ON 2017:143. Kvarts i vägen, närbild från sidan (på blå alma20-aug OÖ
nacka).
Lokal ON 2017:107. Grävmaskin, Lage Johansson och Paulina Blaesild. S
21-aug OÖ
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Objekt och beskrivning

70
71
72
73
74
75

RIMG 0390
RIMG 0391
RIMG 0392
RIMG 0393
RIMG 0394
RIMG 0395

76
77
78
79
80
81

RIMG 0396
RIMG 0397
RIMG 0398
RIMG 0399
RIMG 0400
RIMG 0401

82

RIMG 0402

83
84

RIMG 0403
RIMG 0404

85

RIMG 0405

86
87
88
89
90
91
92

RIMG 0406
RIMG 0407
RIMG 0408
RIMG 0409
RIMG 0410
RIMG 0411
RIMG 0412

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

RIMG 0413
RIMG 0414
RIMG 0415
RIMG 0416
RIMG 0417
RIMG 0418
RIMG 0419
RIMG 0420
RIMG 0421
IMG_0007

Schakt 1, lokal ON 2017:107. Översikt från startpunkt för grävmaskin.
Schakt 1, lokal ON 2017:107. Exempel på (naturlig) rostansamling.
Schakt 1, lokal ON 2017:107. Översikt från slutpunkt för grävmaskin.
Schakt 2, lokal ON 2017:107. Översikt från slutpunkt för grävmaskin.
Schakt 3, lokal ON 2017:107. Översikt från slutpunkt för grävmaskin.
Schakt 3, lokal ON 2017:107. Exempel på sediment/stratigrafi, blekjord
och därefter rostjord med inklusioner av rötter och kol.
Schakt 4, lokal ON 2017:107. Översikt från startpunkt för grävmaskin.
Schakt 4, lokal ON 2017:107. Översikt från slutpunkt för grävmaskin.
Schakt 3, lokal ON 2017:107. Översikt från startpunkt.
Schakt 2, lokal ON 2017:107. Översikt från startpunkt, från vägen.
Lokal ON 2017:107. Översikt, från vägen med schakt 1 i förgrunden.
Lokal ON 2017:107. Schakt 5. Från startpunkt för grävmaskin. Vid
vägen.
Lokal ON 2017:107. Grävning av sökrutor. Paulina Blaesild och Lage
Johansson i bild.
Lokal ON 2017:107. Grävning av sökrutor. Lage Johansson i bild.
Lokal NG 2017:34. A1: Rödbränning med brända ben (två st fragment), 0,5 m i diameter.
Lokal NG 2017:34. A1: Rödbränning med brända ben (två st fragment), 0,5 m i diameter.
Lokal NG 2017:34. A1: Brända ben i påse.
Lokal NG 2017:34. A1: Brända ben i påse.
Lokal NG 2017:34. A1: Brända ben ur påse. Inomhus.
Lokal NG 2017:34. A1: Brända ben ur påse. Inomhus.
Lokal NG 2017:54. Lage Johansson i bild.
Lokal IN 2017:27. Lage Johansson och Paulina Blaesild i bild.
Lokal IN 2017:27.. Stora stenblocket fotograferat från moränkulle i
syd.
Lokal IN 2017:27. Från stenblocket i södra delen av området.
Lokal IN 2017:27. Från stenblocket i södra delen av området.
Lokal IN 2017:27.. Västra sidan.
Lokal IN 2017:27.. Norra sidan.
Lokal IN 2017:27.. Norra sidan.
Lokal IN 2017:27.. Norra sidan.
Lokal IN 2017:27.. Södra sidan.
Lokal IN 2017:27.. Paulina Blaesild i bild.
Lokal IN 2017:27. Norra sidan. Lage Johansson i bild.
Lokal IN 2017:3. Rester av stenskoning utvändigt mot Bureälven, E4bron i bakgrunden.
Lokal IN 2017:3. Rester av stenskoning utvändigt mot Bureälven.

103 IMG_0009

Foto
från
SÖ
SÖ
NV
NV
NV
NV

Dat.

Sign

22-aug
22-aug
22-aug
22-aug
22-aug
22-aug

PB
PB
PB
PB
PB
PB

NV
SÖ
SÖ
SÖ
SÖ
SÖ

22-aug
22-aug
22-aug
22-aug
22-aug
22-aug

PB
PB
PB
PB
PB
PB

SÖ

23-aug OÖ

SSÖ
SÖ

23-aug OÖ
24-aug OÖ

SÖ

24-aug OÖ

S
V
S

24-aug
24-aug
27-aug
27-aug
27-aug
27-aug
04-sep

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

S
SV
S
V
VSV
Ö
N
NÖ
Ö
V

04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
09-aug

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
LJ

Ö

09-aug LJ
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104 IMG_0010
105 IMG_0012
106 IMG_0013
107 IMG_0014
108 IMG_0016
60

109 IMG_0017
110 IMG_0018
111 IMG_0020
112 IMG_0040
113 IMG_0042
114 IMG_0043
115 IMG_0044
116 IMG_0047
117 IMG_0053
118 IMG_0055
119 IMG_0057
120 IMG_0058
121 IMG_0059
122 IMG_0060
123 IMG_0099
124 IMG_0101
125 IMG_0103
126 IMG_0104
127 IMG_0105
128 IMG_0109

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
Sign
från
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanal på älvens norra sida, i förgrunden syns V
09-aug LJ
trävirke under vattnet.
Lokal IN 2017:3. Trävirke i kvarnkanalen.
VNV 09-aug LJ
Trävirke i kvarnkanalen under vattnet. Stenskoning i strandbrinken. SV
09-aug LJ
Lokal IN 2017:3
Kvarnkanal på älvens norra sida, lågvatten. Till höger kallmurad sten- V
09-aug LJ
mur. Lokal IN 2017:3
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanal på älvens vänstra sida, lågvatten. Till hö- NV
09-aug LJ
ger kallmurad stenmur. Detalj.
Lokal IN 2017:3. Kallmurad stenmur, kring den troliga platsen för kvar- NV
09-aug LJ
nen. I bakgrunden E4-bron.
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanal på älvens vänstra sida, lågvatten. Olof ÖNÖ 09-aug LJ
Östlund fotograferar.
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanalens nedre del, älvfåran till höger.
NV
09-aug LJ
Lokal NG 2017:39. Förberedelser inför inmätning, Paulina Blaesild t v S
13-aug LJ
och Olof Östlund t h.
Lokal NG 2017:62. Grävning av provrutor. Paulina Blaesild gräver för V
14-aug LJ
hand.
Lokal NG 2017:62. Grävning av provrutor. Paulina Blaesild gräver för V
14-aug
hand. Olof Östlund antecknar.
Lokal NG 2017:62. Grävning av provrutor. Paulina Blaesild gräver för V
14-aug LJ
hand. Olof Östlund antecknar.
Lokal NG 2017:62. Utredningsområdets södra del. Olof Östlund an- SÖ
14-aug LJ
tecknar.
Lokal NG 2017:62. Utredningsområdets norra del.
NÖ
14-aug LJ
Lokal NG 2017:62. Utredningsområdets södra del, hällmarker strax SÖ
14-aug LJ
sydost om området.
Lokal NG 2017:62. Sökrutor grävda. Paulina Blaesild t v, Olof Östlund Ö
14-aug LJ
t h.
Lokal NG 2017:62. Sökrutor grävda 1 x 1 m.
Ö
14-aug LJ
Lokal NG 2017:62. Utredningsområdets södra del.
S
14-aug LJ
Lokal NG 2017:62. Inmätning av sökrutor. Paulina Blaesild t v, Olof SV
14-aug LJ
Östlund t h.
Lokal IN 2017:3. Bureälven, forsnacke strax uppströms kvarnlämning- V
22-aug LJ
en. Lågvatten.
Lokal IN 2017:3. Bureälven, nedströms kvarnlämningen, E4-bron
SÖ
22-aug LJ
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanalens utlopp, Olof Östlund mäter in läm- Ö
22-aug LJ
ningen.
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanalens övre del, trävirke under stenarna.
NÖ
22-aug LJ
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanalens övre del, trävirke under stenarna.
SÖ
22-aug LJ
Lokal IN 2017:3. Kvarnkanalens övre del, trävirke under stenarna. Olof Ö
22-aug LJ
Östlund mäter in virket.
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Bild 9: Delområde NG 2017:34. Den igenväxande skogsbilvägen

fotograferad från kanten av vägskärningen ned mot E4.
Foto från NÖ. Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 3)

Bild 10: Delområdet NG 2017:39. Översikt av södra delen av om-

rådet. Blockmorän och hällmark i förgrunden.
Foto från SÖ. Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 47)

Fotobilaga											Bilaga 5
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Bild 11: Delområdet ON 2017:143 fotograferat från det sydligaste

hörnet av området. Den bågformade åskanten till höger i bild.
Foto från SSV. Fotograf: Olof Östlund.
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 13)

Bild 12: Delområdet ON 2017:143. Den sydligaste delen av den

skogsbilväg som korsar området. Här grävdes några av de sökrutor
som togs upp, eftersom här fanns kvartsförekomst i vägen.
Foto från N. Fotograf: Olof Östlund.
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 14)

Fotobilaga											Bilaga 5
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Bild 13: Delområde ON 2017:107. Schaktning / avttorvning med

grävmaskin. Lage Johansson och Paulina Blaesild jobbar framför
maskinen. Foto från S. Fotograf: Olof Östlund.
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 69)

Bild 14: Delområde IN 2017:27. Foto från stenblock i södra delen av

området. Foto från S. Fotograf: Olof Östlund.
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 93)

Fotobilaga											Bilaga 5
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Bild 15: Granskog i det näst sydligaste delområdet NG 2017:54.

Lage Johansson förbereder sökrutegrävning.
Foto från S. Fotograf: Olof Östlund.
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 90)

Bild 16: Det sydligaste delområdet NG 2017:62. Här syns hällmarker-

na väster om (i förgrunden) och sydöst (i bakgrunden) om delområdet. Foto från VNV Fotograf: Olof Östlund.
(Bilaga 4, fotolista: Foto nr 39)
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