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Länsstyrelsen dnr: 				
431-4965-2018
Skellefteå museums dnr: 			
87/2018
Uppdragsgivare: 				
Trafikverket region Nord
						Kontaktpersoner: 						
						Maria Erlandsson, Nina Karlsson
Arbetsföretag: 				
Nybyggnad av järnväg (Norrbotniabanan)
Typ av undersökning: 			
Arkeologisk förundersökning
Projektledare: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Rapportansvarig: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Fältpersonal:					
Paulina Blaesild, Lage Johansson, Roger Lidman, Olof
						 
Östlund
Underkonsulter:				Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), Umeå universi						tet. (Johan Linderholm, Sofi Östman)
						Stiftelsen Föremålsvård Kiruna
						Arkeologiska forskningslaboratoriet (Sven Isaksson)
						Vedlab (Erik Danielsson)
						Ångströmlaboratoriet i Uppsala.
						Åkes Hundtjänst, Kalix
						 
(Åke Naalisvaara, Gunilla Lindbäck)
Kommun: 					Skellefteå kommun
Socken: 					
Bureå sn
Fastighetsbeteckning: 			
Yttervik 5:52, samt Bureå 6:16, 6:39 och 7:48		
					
Berörda kända fornlämningar: 		
Raä Bureå 356:1 (L1939:5850)
Datering: 					Järnålder (14C-dateringar av anläggningar och
						 
bedömningar av fyndmaterial):
						
Anläggning 1, kokgrop: 1430 ± 30 BP 			
						  (570-660 e Kr. - 95,4 % sannolikhet)
						
Anläggning 3, kokgrop: 1496 ± 32 BP 			
						  (430-490 & 530-650 e Kr. - 95,4 % sannolikhet)
						
Anläggning 6, kokgrop: 2224 ± 33 BP
						 
(380-200 f.Kr. - 95,4 % sannolikhet)
						Anläggning 9, härd: 2222 ± 33 BP 				
						 
(380-200 f.Kr. - 95,4 % sannolikhet)
Höjd över havet: 				

25-31 m ö h

Fältdagar: 					
20 fältarbetsdagar (17/9 - 12/10 2018)
Rapporttid: 					216 timmar (motsvarar 27 arbetsdagar)
Förundersökningsytans area		
Undersökta ytor ligger inom koord:
Koordinatsystem: 				
Yta undersökta schakt: 			

22 855 m²
N: 7 178 516 - 7 178 702 / E: 795 625 - 795799
Sweref 99 TM
216,5 m²

Fynd:						
Tillvaratagna fynd: Stenklubba med skaftränna samt
						
kvartsavslag. Även några fynd från efter år 1850
						tillvaratogs: mynt, fingerring och järnkrok. Fynden
						förvaras i Skellefteå museums samlingar.
Dokumentationsmaterial:		
Anteckningar, fotografier och handlingar i ärendet
						förvaras i Skellefteå museums arkiv
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Arkeologisk förundersökning Harrsjöbacken/Hedkammen,
fornlämning Raä Bureå 356:1 (L1939:5850) inom
fastigheterna Yttervik 5:52, samt Bureå 6:16, 6:39 och 7:48,
Bureå sn; Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Sammanfattning
Vid förundersökningen påträffades inom förundersökningsområdet tre härdar och en skärvstenskoncentration utöver de tidigare kända lämningarna i fornlämningen (sju kokgropar, fyra stensättningar - varav en
osäker, samt en boplatsgrop).
Tre kokgropar undersöktes till hälften (A1, A3 och A6) och två av de påträffade härdarna undersöktes till
hälften (A9 och A 10). Övriga anläggningar undersöktes inte ytterligare efter lokalisering. De dokumenterades
endast i plan och sparades sedan för framtida undersökningar.
Boplatsen kan med stöd av påträffade anläggningar och boplatsmaterial med säkerhet sägas sträcka sig
ytterligare ca 30 m norr om, och 55 m öster om, tidigare markering i Kulturmiljöregistret, inom det angivna
förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och 1:2). I dagens Fornreg/Kulturmiljöregister är markeringen för lämingen justerad så att den innefattar alla påträffade anläggningar. Längre norrut blir marken gradvis fuktigare
och sämre lämpad för boplatsaktiviteter. I öster, utanför det nu aktuella förundersökningsområdet har dock
tidigare utredning konstaterat ytterligare lämningar.
De 14C-dateringar som gjorts i samband med undersökningen antyder två användningsperioder av boplatsytorna. Två anläggningar visar användningstid till 400-300 tal f Kr och två anläggningar visar en användningstid till någonstans i tidsspannet 400-600 tal e Kr.
Endast ett fåtal fynd har påträffats vid förundersökningen 2018. I de undersökta schakten påträffades en
stenklubba med skaftränna, och fem kvartsavslag som kan sägas höra till järnålder. Dessutom påträffades vid
genomsökning av undersökningsområdet med metalldetektor några sentida fynd: ett ettöres mynt från 1899,
samt en fingerring och en järnkrok som båda bedöms höra till 1900-talet.

Bakgrund				
Under 20 arbetsdagar hösten 2018, från 20 september till 12 oktober, utfördes en förundersökning av Skellefteå museum, på uppdrag av Trafikverket.
Förundersökningen föranleddes av att Trafikverket planerar för nybyggnad av en kustnära järnväg mellan
Umeå och Skellefteå. Genom Skellefteå kommun passerar den föreslagna linjen ett antal arkeologiskt intressanta områden, ett av dem är Hedkammen-Harrsjöbacken.
Lämningen RAÄ 356:1 (Bureå sn) registrerades i början av 1990-talet i samband med ett större forskningsprojekt gällande den utdikade Harrsjön. Lämningen som befinner sig inom ett område av 100 x 50 meter,
bestod enligt tidigare beskrivning i fornminnesregistret av 5 kokgropar, 3 stensättningar och 1 skärvstenskoncentration. I forskningsprojektet undersöktes bland annat två av stensättningarna på RAÄ 356:1 och ett röse
på RAÄ 388:1 några hundra meter i nordostlig riktning från förundersökningsområdet. Gravarna ansågs vid
undersökningen tillhöra äldre järnålder (RAÄ 388:1) och yngre bronsålder/äldre järnålder (RAÄ 356:1).
En arkeologisk utredning gjordes under 2017 (med kompletteringar 2018). Den identifierade ett flertal nya
fornlämningar i den då aktuella korridoren för bansträckningen. Inom ett område på Harrsjöbacken utfördes
också, som en del av den arkeologiska utredningen, en miljöarkeologisk kartering (fosfat och MS). Denna
miljöarkeologiska kartering gjordes inte i det nu aktuella undersökningsområdet, men karteringen visar att
det finns tydliga indikationer på mänsklig aktivitet inom ca 100-500 meter från den lämning som är aktuell i
denna förundersökning (Raä 356:1). Karteringens indikationer antyder enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag också mer tillfälligt nyttjande snarare än långvarig bosättning. Ytterligare lämningar påträffades inom
Raä 356:1, bland annat en tidigare okänd kokgrop och en boplatsgrop. Bedömningen av de inventerande
arkeologerna var också att det borde finnas mer att hitta inom, eller i närheten av Raä 356:1.
Med anledning av att den nämnda fornlämningen på rubricerade fastigheter ligger i den planerade
bansträckningen beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk förundersökning av den registrerade fornlämningen samt ett område kring den. Det förundersökningsområde som avgränsats av länsstyrelsen var ca
22800 m² stort (bilaga 1:1 och 1:2). Platsen ligger knappt 2 km sydsydväst om Bureå centrum. Länsstyrelsen
fattade sitt beslut om arkeologisk förundersökning med stöd av 2 kap 13-14§ Kulturmiljölagen (1988:950).
Fältarbetet utgick från Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (daterad 2018-05-25), Skellefteå museums
arbetsplan (SM dnr 87/2018), daterad 2018-06-11, och Länsstyrelsens beslut, daterat 2018-07-05 (Lst dnr
431-4965-2018).
Fältarbetet utfördes av Olof Östlund (projektledare och rapportansvarig arkeolog), Lage Johansson (biträdande projektledare och arkeolog), samt Paulina Blaesild och Roger Lidman (säsongsanställda arkeologer)
Skellefteå museum.
Målsättning och syfte
			
Syftet med förundersökningen är att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.
När det gäller boplatslämningarna, ska utbredningen av dessa bestämmas. Ett urval (max 50%) av anläggningarna ska undersökas för att skapa ett underlag för vetenskapliga frågeställningar och en budget inför en
eventuell arkeologisk undersökning (det som tidigare hette arkeologisk slutundersökning).
När det gäller gravarna (stensättningarna) ska en genomgång av materialet från undersökningen från
1995 göras för att skapa tillräckligt underlag för fornlämningstypen stensättning på platsen. Det ska undersökas om de jordprover som förvaras på Skellefteå museum kan tillföra ny kunskap vid en ny analys. Den
stensättning som inte undersöktes 1995 ska inte undersökas vid detta tillfälle.
Resultatet från förundersökningen ska ge ett fullgott underlag för Länsstyrelsen i den fortsatta prövningen,
samt för Trafikverkets fortsatta planering. Förundersökningen ska även kunna användas av undersökare vid
upprättande av undersökningsplan för eventuella vidare arkeologiska insatser.
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Metod och genomförande
Arbetet har genomförts enligt undersökningsplanen, med några undantag (se avvikelse från arbetsplan, nedan).
Undersökningen påbörjades genom inledande arkiv- och kartstudier över det aktuella området. Därefter
utfördes fältarbete mellan 17 september och 12 oktober.
Arbetet med att avtorva och rensa schakt (Yta 1- 27) genomfördes genom att handgräva med spade och
med skärslev.
Hälften av de anläggningar som sedan tidigare varit kända efter utredningarna (undantaget stensättningarna), och hälften av de nya anläggningarna som påträffades vid grävningen av schakten delundersöktes.
Anläggningarna rensades efter avtorvning försiktigt fram för hand för att avgränsas i plan och dokumenteras.
Efter dokumentation i plan undersöktes den ena halvan av anläggningen. På så sätt kunde den dokumenteras även i profil. Delundersökningarna av anläggningarna gjordes dels för att avgöra anläggningarnas djup,
dels för att ta prover för 14C-dateringar, vedartsanalyser, makrofossilanalyser och fettsyreanalys. Den del av
respektive anläggning som inte undersöktes under förundersökningen täcktes över med markduk, sand och
torv, för att kunna undersökas färdigt vid ett senare skede om länsstyrelsen fattar beslut om en arkeologisk
undersökning.
Jorden från handgrävda anläggningar och ytor sållades till en början genomgående, men arbetet rationaliserades snart till att sållas enbart när indikationer på fyndförande jord framkom, exempelvis där det påträffades skärvsten eller färgningar. Sållen hade maskstorlek på 2 mm.
Inmätning gjordes med Trimble GPS med RTK, något som i de flesta fall ger precision ned till 1-2 cm. Vid
den här undersökningen gjorde dock gjorde utebliven skogsavverkning under hösten 2018 att precisionen på
enskilda punkter hamnat fel, dock inte så att hela anläggningar hamnat fel. Korrigering av uppenbara inmätningsfel har gjorts i shape-filerna under efterarbetet inne på kontoret.
Den uteblivna skogsavverkningen innebar också förändringar i metodval och genomförande av förundersökningen (se även rubriken Avvikelser från arbetsplan). Skogen förhindrade användning av grävmaskin
och därmed yttäckande extensiv avbaning. Behovet blev därför stort att med andra metoder avgöra var inom
undersökningsområdet vi skulle rikta våra insatser med manuellt grävda schakt. Resultaten från fosfatkartering och MS-kartering hann inte bli klara innan fältarbetets start (levererades först när halva fältarbetstiden
gått), och vi vände oss efter samråd med länsstyrelsen därför till Åkes Hundtjänst från Kalix för att med deras
hundförare och arkeologisökhundar få indikationer på var anläggningar kunde tänkas finnas i området. Hundarna är tränade att hitta brända ben (rester av matlagning), men är fortfarande i en upplärningsfas. I vanliga
fall söker de narkotika. Även om det var en chansning har hundarna varit till god hjälp vid prioritering av vilka
ytor som skulle grävas.
Även sökning med skelleftepikar har varit avgörande för att hitta lämningar på de sandigare ytorna i områdets norra del.
Eftersom smidesslagg från järnbearbetning påträffades vid undersökningarna på 1990-talet på boplatsen
Raä 351:1 drygt 400 m sydöst om Raä 356:1, fanns anledning att tro att det även här kunde påträffas spår
av metallhantering och eventuellt metallfynd. Marken genomsöktes därför med metalldetektor inom hela
undersökningsområdet.
Marken återställdes direkt efter avslutad undersökning och torven lades tillbaka på schaktytorna. Kvarvarande anläggningar och delar av anläggningar täcktes före igenläggande med markduk för att skydda dem i
väntan på beslut om eventuella ytterligare arkeologiska undersökningar.
Ingen av de kända gravarna undersöktes vid förundersökningen, men de mättes in med nätverks-RTK för
en mera exakt positionsbestämning. Från de två stensättningarna som undersöktes 1995 har vi också gått
igenom vilka prover som finns kvar i Skellefteå museums magasin och i vilket skick de proverna är. Analyser
på de jordproverna kunde kanske, om de ansågs vara tillförlitliga, vara en del av fortsatta arkeologiska under-

sökningar.
Samtliga prover från anläggningar som undersöktes under fältarbetet, samlades in i förslutningsbara plastpåsar som tydligt märkts med inmätningsdata. Under fältarbetet togs de in till kontoret där proverna förvarades i öppen påse, i torr inomhusmiljö för att undvika mögeltillväxt. De skickades efter avslutat fältarbete så
snabbt som möjligt iväg till analys på respektive laboratorium.
Dokumentation skedde löpande under hela undersökningen, genom digital inmätning, digital fotografering, anläggnings-/schaktbeskrivning, ritningar i plan och profil. Även dagboksanteckningar fördes över
fältarbetets utförande och prioriteringar.
Avvikelse från arbetsplan
Några avvikelser från arbetsplanen gjordes. På grund av den långvariga torkan under sommaren 2018, stängdes
skogsavverkningarna helt ned, på grund av brandfaran i skog och mark. Detta fick till följd att när hösten och
regnen äntligen kom, så var alla skogsmaskiner uppbokade mot skogsägare som var desperata att få sin skog
avverkad. Detta i sin tur innebar att Trafikverket i samarbete med Skogsstyreslsen inte kunde hitta någon som
kunde hjälpa oss att få avverkat träden inom vårt undersökningsområdet. Dessa omständigheter har varit utanför arkeologernas och exploatörens kontroll och ingen kan lastas för dem.
Det var tänkt att vi under fältarbetet hösten 2018 skulle använda grävmaskin för att frilägga större ytor, upp
till 20 % av förundersökningsområdet, men vi kunde inte köra med maskin eftersom där var alldeles för mycket träd. Istället blev vi blev tvungna att handgräva alla de schakt som grävdes. Schakten blev därmed mindre
yttäckande än vad som planerats. Människor kan inte gräva lika snabbt som en grävmaskin. Istället för 4500 m²
med grävmaskin grävdes 217 m² för hand.
Vi insåg detta problem redan veckan innan fältundersökningarna skulle starta och försökte hitta ett sätt att
prioritera var vi skulle göra våra grävinsatser. Det andra avsteget från arbetsplanen var ett därför ett okonventionellt försök att kompensera för frånvaron av grävmaskin: Vi hoppades att arkeologisökhundarna skulle markera
och visa oss var vi skulle gräva för att hitta så många anläggningar och så mycket forntida mänsklig verksamhet
som möjligt. Sökhundarna har tränats i några år och testkörts på riktiga fornlämningar. De hade under de åren
visat varierande, men lovande resultat, och vi var fortfarande osäkra på hur pass väl de förstått vilken ”etikett”,
alltså vilken doft som vi ville att de skulle söka: Brända ben. Det var värt ett försök och hundförarna på Åkes
Hundtjänst var villiga att komma till Hedkammen/Harrsjöbacken fredagen innan den måndag när fältarbetet
startade. De fick instruktioner att starta med det nordligaste området, norr om den skogsbilväg som korsar
förundersökningsområdet från väst till öst. Där fanns inga bekräftade fornlämningar men marken var sandig
och borde kunna innehålla boplatslämningar. Söder om skogsbilvägen fanns redan kända kokgropar och stensättningar, och det var alltså mera angeläget att få hjälp av hundarna norr om vägen. Anlitandet av hundar och
hundförare kostade ingenting eftersom hundförarna fortfarande såg det hela som ett träningspass för hundarna. De ville inte ta betalt förrän de vet att hundarna fungerar på arkeologiskt material.
Områdesbeskrivning och fornlämningsbild
Harrsjön, den stora grusåsen Hedkammen (V-Ö) norr om den, och sandmarkerna på båda sidor om grusåsen
dominerar närområdet till förundersökningen. Harrsjön är numera en utdikad torrlagd sjö, men var under en
tid, ca 800 f Kr - 400 f Kr en havsanknuten lagun, innan den avsnördes i det forntida sund där den lilla vattendraget Harrsjöbäcken idag skär igenom grusåsen. När detta skedde återstod en långrund och förmodligen
fiskrik sötvattensjö som säkert också hade ett rikt fågelliv, ända tills den började dikas ut.
Fornlämningen Raä 356:1 är bara en del av det nästan 28900 m² stora undersökningsområdet. Det är beläget på norra sidan grusåsen, som är resterna av en gammal glaciärälv som en gång avvattnade inlandsisen. Den
grusåsen har sedan utsatts för havets svallande vatten och finkornigt material har avsatts längre ifrån grusåsens
centrallinje. Krönet av grusåsen i förundersökningsområdets södra del består därför av stenig morän med stor
andel sten och områdets norra, lägre del består av sandig-moig mark. Gränsen mellan sandig och stenig mark
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syns ganska tydligt på de registrerade lämningarna. Söder om A1 (kokgrop) är marken stenig redan på ytan,
och även schaktet ”Yta 7” ligger precis på gränsen mellan stenig och sandig markyta (bilaga 1:1, bilaga 1:2).
Kokgroparna, boplatsgropen, och även en tjärdal som finns i området, har placerats där marken varit lättgrävd
och stensättningarna placerades där det är god tillgång till sten. De högsta delarna av området ligger idag 31 m
ö h och de lägsta knappt 26 m ö h. Området har också påverkats av havet på så sätt att det i norr finns strandvallsbildningar som går från NNV till SSÖ. Sänkor finns mellan strandvallarna och den största av sänkorna skulle
ha kunnat vara en mycket fin naturlig hamn för grundgående båtar vid en tid när havet stod ungefär 25,5 - 26,0
m högre än idag. Enligt Noel Broadbents kalibrerade landhöjningskurva för norra Västerbotten skulle 25-26 m
ö h motsvara ungefär 700 f Kr. (Broabent 1979).
Vegetationen består av tallskog med inslag av gran och lövträd, de senare växer där marken är mera fuktig. Skogen är produktionsskog och eftersom flera olika skiften finns inom undersökningsområdet har skogen
huggits vid olika tillfällen vilket tydligt syns på trädens ålder när man jämför skogen på de olika fastigheterna.
Undervegetationen är typisk för skogstypen; blåbärsris och på fuktigare ytor också olika gräs/örter.
Området norr om Harrsjön är väldigt rikt på fornlämningar. Sandmarkerna norr och söder om åsen rymmer
mängder med fångstgropar och boplatser och på åsen finns flera gravfält och enskilda gravar i krönlägen.
Skärvssten och avslag från verktygstillverkning, oftast i kvarts, ger ett intryck av boplatser med stenålderskaraktär, men boplatserna kan inte vara äldre än övergången mellan järnålder/bronsålder. Längre tillbaka i tiden
än så låg områdena kring Harrsjön under havsytan.
Inom 500 m avstånd från förundersökningsområdet finns nästan 30 st boplatsgropar, och nästan 20 stycken kokgropar. De flesta av dessa gropar finns söder och sydväst om förundersökningsområdet (på åsens
sydsluttning), men enstaka finns även rakt i väster (i åsens nordsluttning), samt öster om förundersökningsområdet där det börja slutta mot Harrsjöbäckens fåra. Ca 140 m väster om förundersökningsområdet finns
också en skärvstensförekomst (Fyndplats: Bureå 390:1) som kan indikera ytterligare boplatser på norra sidan
av åsen, väster om förundersökningsområdet. I öster, på andra sidan av det forntida sundet där Harrsjöbäcken
rinner idag, finns en boplats som tidigare har delundersökts (Raä Bureå 351:1, se nedan).
Tidigare arkeologiska undersökningar
Ett flertal arkeologiska insatser har genomförts genom åren i närheten av Harrsjön.
Fornminnesinventering i kustområdena i Skellefteå kommun har genomförts bland annat under åren 1957,
1958, 1982 och 1983.
En fornminnesinventering utfördes också 1993 i samband med det arkeologiska forskningsprojektet kring
Harrsjön 1991-1995, ett projekt som leddes av Skellefteå museum. Lämningen Raä 356:1 registrerades i samband med detta. Enligt registreringen som gjordes i fornminnesregistret bestod lämningen av fem kokgropar,
tre stensättningar och en skärvstensförekomst. Dessa lämningar rymdes inom ett område om 100 x 50 meter.
En arkeologisk steg 1-utredning genomfördes av Landskapsarkeologerna med anledning av Norrbotniabanans tänkta sträckning under 2017 (Klang 2018). Vid steg 1-utredningen som även kompletterades med
ytterligare några utredningsinsatser under 2018 utreddes också ytorna i och kring Raä 356:1 och vidare i
den tänkta järnvägskorridorens sträckning mot norr och mot söder. Vid Landskapsarkeologernas utredning
påträffades ytterligare två kokgropar, en möjlig boplatsgrop, ytterligare en stensättning (dock osäker), och en
tjärdal inom gränserna för det nu aktuella undersökningsområdet kring Raä 356:1. Ytan norr om skogsbilvägen i förundersökningsområdet bedömdes ha en påtagligt förhöjd möjlighet att innehålla boplatsspår.
Några arkeologiska undersökningar har också genomförts i närheten av Harrsjön:
Ungefär 500 m norr om Harrsjön undersökte Thålin, Manker och Westerlund år 1957 tre gravar på den tidigare nämnda Hedkammen-åsen, ca 600 m väster om det nu aktuella undersökningsområdet. De undersökta
gravarna fanns på gravfälten Raä Bureå 12:1 och 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 1997 och arkivmaterial i Skellefteå museums arkiv). Höjden
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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 vid forskningsprojektet kring den utdikade Harrsjön (1991-1995), genomfördes återigen
undersökningar (Sundqvist 1993, Östlund 1997). Dels grävdes en större boplats kallad Harrsjöbacken (Raä
Bureå 351:1), dels grävdes två platser med gravar på grusåsen Hedkammen på norra sidan av Harrsjön. Bland
annat undersöktes två av stensättningarna på RAÄ 356:1 och ett röse på RAÄ 388:1. Det senare låg några
hundra meter i nordostlig riktning från nuvarande undersökningsområdet. Stensättningarna på RAÄ 356:1
ligger ca 30 meter över havet på den småsteniga NNÖ-sidan av grusåsen.
Vid undersökningen av gravarna påträffades en bit av grå flinta i röset på RAÄ 388:1, men övrigt visade sig
gravarna vara fyndtomma. Endast konstruktionsdetaljer i själva gravarna kunde upptäckas. I Raä 388:1 fanns
i röset en kista gjord med kantställda stenar med flat sida in mot kistan. I de två stensättningarna i Raä 356:1,
en rund och en oval, fanns kring den runda stensättningen en tydlig kantkedja. I de två stensättningarna kunde konstateras två nedgrävningar som kunnat rymma en begravd människa i hockerställning. Någon 14C-datering gjordes aldrig, förmodligen på grund av att det träkol som tillvaratogs inte säkert kunde sägas höra till
gravarna. (Östlund 1997). Röset Raä 388:1 låg 26 m ö h och kan med landhöjningen i åtanke inte vara äldre
än ca 2600 år. De två stensättningarna låg ca 30 m ö h och kan därför som äldst vara ca 2900 år gamla.
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 är 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) som berättar att
tjära också bränts på platsen (Isaksson 1997).
Fem 14C-prover skickades för datering, med följande resultat (här kalibrerade med OxCal v4 3.2 Bronk Ramsey 2017): 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 1997). 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.
Markkemiska analyser (fosfatanalys och magnetisk susceptibilitetsanalys) har utförts både under forskningsprojektet 1991-1995, och under Landskapsarkeologernas utredning 2017. Båda gångerna var det forskare
från Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) som utförde provtagning och analys. Under forskningsprojektet
publicerades en fosfatanalys som bilaga i en preliminärrapport från 1992 (Sundkvist 1992), men resultaten
från MS-karteringen publicerades inte. En sådan är enligt uppgift från Johan Linderholm vid MAL kanske på
väg att publiceras nu i samband med de nya analyserna vid utredningarna och undersökningarna som är
kopplade till Norrbotniabanan. De analyser som gjordes 2017 utfördes i ett område omedelbart sydväst om
det nu aktuella förundersökningsområdet, på Hedkammens södra sluttning. I området fanns indikationer på

ganska många möjliga fornlämningar; ”ett hundratal framinventerade gropar av varierande karaktär” (Klang
2018). MAL konstaterade att de ytor inom området som de undersökt inte haft någon långvarig intensiv
boplatsaktivitet. Den aktivitet som kunde kopplas till groparna var sannolikt mycket kortvarig och begränsad
i yta. Bedömningarna var att där förekommit en ”mycket lågmäld men ändå faktisk mänsklig aktivitet” (Linderholm & Eriksson 2017). Sedan tidigare fanns fyra registrerade fornlämningar kokgropar inom det område
som berördes av MALs analyser. Den markpåverkan som kunde noteras verkar inte ha gett upphov till några
betydande kulturlager (Klang 2018 ).
Resultat
Boplats och gravar var kända sedan mitten av 1990-talet, men ytterligare lämningar registrerades av Landskapsarkeologerna under Steg 1-utredningen som utfördes 2017, med kompletteringar 2018. Innan Skellefteå museums förundersökning startade fanns sju kända kokgropar, fyra stensättningar (varav en osäker), en
boplatsgrop, samt en tjärdal registrerade inom förundersökningsområdet.
Vid förundersökningen påträffades utöver de kända lämningarna också tidigare okända lämningar i sökschakten: tre härdar och en skärvstenskoncentration. Två av härdarna var fyllda med en skärvstenspackning
(A9 och A10) och en härd bestod av en ofylld, halv stencirkel med rödbrun färgning i mitten (A11). Skärvstenskoncentrationen (A12) låg nära härden A11.
Av anläggningarna delundersöktes tre kokgropar (A1, A3, och A6) och två av härdarna (A9 och A10).
Anläggningarna undersöktes till hälften. Den andra halvan sparades till eventuellt kommande arkeologiska
undersökningar och täcktes därför över med markduk och torv för att skyddas. Den tredje härden (A11) och
skärvstenskoncentrationen (A12) rensades fram i plan, och dokumenterades, men undersöktes inte vidare. De
täcktes också med markduk och torv som skydd i väntan på eventuella framtida arkeologiska insatser.
Endast en av de tre kokgroparna (A6) som undersöktes innehöll en kraftig stenpackning med ett kompakt
lager med träkol under i och mellan stenarna. Det är oftast så som en kokgrop ser ut, och den överensstämmer i utseende med de kokgropar som grävdes 1992-1995 på Harrsjöbackenboplatsen (Raä 351:1). I de två
andra kokgroparna (A1 och A3) fanns enbart rester av sot och kol i gropens nedgrävning. Inte heller på ytan
fanns någon större mängd skärvsten, vilket man kan förvänta sig om groparna rensats ur efter avslutad användning.
Fyra anläggningar har 14C-daterats (bilaga 6;1): Härden A9 hör till tiden 380-200 f.Kr., kokgropen A6 är
också 14C-daterad till 380-200 f.Kr, kokgroparna A1 och A3 är daterade till 570-660 e.Kr. respektive 430-650
e.Kr.
De kolprover som 14C-daterats har också genomgått vedartsanalys (bilaga 6:2). Samtliga 4 prover kommer
från ved av tall. De kan ha en hög egenålder, upp till 400 år, vilket bör tas med i bedömningen av dateringsresultaten.
Ett jordprov från A6 valdes ut för lipidanalys (fettsyreanalys). Det som kunde ses i analysen härrör från växter
(vaxrester), varav det mesta förmodligen är från naturliga nedbrytningsprocesser som inte har med mänskligt
verksamhet att göra. Men där fanns också fetter (depåfetter) som antyder hantering av kött från djur. Det
gick dock inte med innehållet i det analyserade provet att bestämma om de djuren varit landlevande eller
vattenlevande (bilaga 6:3).
Makrofossilanalys utfördes på prover från kokgroparna A1, A3 och A6, samt från härden A10. Ingenting
extraordinärt framkom vid analysen. ”Det arkeobotaniska materialet i samtliga anläggningar var sparsamt
och enbart ett fåtal kottefjäll kunde plockas fram vid sidan om det förväntade träkolet och de oförkolnade
växtresterna” (bilaga 6:4).
Förutom de ovan nämnda anläggningarna påträffades ytterligare två skärvstensansamlingar i två av schakten; Yta 4 och Yta 11 (bilaga 1:6), men det gick inte med säkerhet att fastslå att de var anläggningar under
fältarbetet. Den ena av dessa (i Yta 4) delades och grävdes ut till hälften, men bedömdes enbart vara en
utrensning av skärvsten från en näraliggande kokgrop (A6 eller A5). Den andra (i Yta 11) påträffades i slutet

13

14

av fältarbetet och hanns inte med. Den fick ligga kvar där den påträffades, övertäckt med markduk sand och
torv.
Schakt öppnades inte enbart för att delundersöka anläggningar, utan också i syfte att hitta den yttre begränsningen för boplatsen. Till att börja med lades schakten där sökhundarna markerat, men i ett senare skede när vi också fått utskrivna kartor från fosfatkartering och MS-kartering placerade vi några schakt också där
de markkemiska värdena var höga. Fosfatkartering och hundmarkeringar verkade för övrigt överensstämma
till en viss del (bilaga 1:4). I flera fall gav också fosfatkartering och hundmarkeringar även fynd av anläggningar och enskilda fynd. MS-karteringen (magnetisk susceptibilitet) överensstämde sämre med hundmarkeringar
och med påträffade anläggningar (bilaga 1:5). Några schakt lades också på topografiskt intressanta lägen,
en strandvall intill kokgrop A6, eller där skelleftepik gett indikationer på anomalier under markytan (sten i
områden där marken i övrigt enbart består av sand).
Mängden fynd (bilaga 1:3, bilaga 4) var anmärkningsvärt liten på 217 m² grävda schakt. Speciellt om man
jämför med 90-talets undersökningar vid Harrsjöbacken där drygt 400 grävda kvadratmeter frambringade
529 fyndposter (Östlund 1997). Vid 2018 års förundersökning vid Raä 356:1 påträffades 9 fynd, varav sex kan
sägas höra till fornlämningen. En stenklubba med skaftränna (F nr 3) och fem kvartsavslag (F nr 5-9) hittades i
schakten. Dessa fynd är troligtvis samtida med någon av de nära liggande anläggningarna. Stenklubban med
skaftränna låg alldeles intill skärvstenskoncentrationen A12 och har troligtvis en koppling till den anläggningen och kanske även till den närliggande härden A11. Kvartsavslagen påträffades på samma terrassbildning
där kokgropen A1 fanns. Två av kvartsavslagen (F nr 5 och 6) påträffades i schaktet Yta 24 bara någon meter
från en hundmarkering nära kokgroparna A1 och A2.
Betydligt yngre är de tre metallfynd som påträffades med metalldetektor (F nr 1, 2 och 4: ett-öres mynt från
1899, en fingerring och en järnkrok som även de bedömdes vara högst 100-150 år gamla).

Bild 1: Hela yta 6 nedrensad till ca 5 cm under torv. Närmast i mitten av bilden ses stenkretsen till härden

A11, i bakgrunden syns skärvstenskoncentrationen A12, och invid den till höger, vid den gula fyndstickan är
F. nr. 3 stenklubba med skaftränna. På bilden pågår inmätning av schaktets yttre begränsning. Foto från NÖ.
Fotograf: Lage Johansson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 132)

Bild 2: Stenklubba med

skaftränna från yta 6.
Fotograf: Lage Johansson
(Bilaga 7, fotolista:
Foto nr 121)
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Tolkning
Eftersom förundersökningen under hösten 2018 inte kunde utföras med hjälp av grävmaskin och de öppnade
schakten därmed blev små, bör läsaren vara medveten om att tolkningen av den här platsen kan förändras vid
fortsatta arkeologiska undersökningar i och kring fornlämningen Raä 356:1.
Tre kokgropar av sju kända undersöktes. Två av dem, A1 och A3, innehöll endast sot och litet kol i nedgrävningen och avviker mot ”normala” kokgropar som nästan alltid har mängder med skärvsten i gropen eller
uppkastat på vallen bredvid gropen. Det skulle kunna tänkas att syftet med dessa två kokgropar inte varit att
tillreda mat eller på annat sätt nyttja den lagrade hettan från en stenpackning. Det skulle kunna tänkas att
det är träkol som är slutprodukten som eftertraktats, och att det där därför som det endast finns litet grand
sot och enstaka kol kvar i groparna - det eftertraktade träkolet har redan tagits om hand. Kanske är de här

Bild 3: A3, kokgrop utan

stenpackning. En nedgrävning med sot och
enstaka kol. Stenarna
som syns på bilden är underliggande morän på en
nivå där kokgropen inte
kunnat grävas djupare.
Foto från V.
Fotograf: Paulina Blaesild
(Bilaga 7, fotolista:
Foto nr 85)

Bild 4: A6, kokgrop med
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stenpackning och kollager under den. Mängden
sten som plockats upp
ur gropen är stor, och
kokgropen var när bilden
togs ännu inte grävd till
botten. Skillnaden mot
A3 på föregående sida är
markant.
Foto från NV.
Fotograf: Paulina Blaesild
(Bilaga 7, fotolista:
Foto nr 285)

två anläggningarna inte kokgropar utan kolningsgropar.
I så fall är de inte formade som den typ som av förhistoriska kolningsgropar som beskrivs i Riksantikvarieämbetets Spår av kolning - Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversikt (Hennius 2019). De kolningsgropar som har undersökts i södra Sverige har ofta varit fyrkantiga och planbottnade. Det hindrar ju dock inte
att kolningsgropar i norra Sverige skulle kunna vara runda, som A1 och A3. Produktion av träkol skulle kanske
kunna gå att koppla samman med metallhantering, exempelvis på den näraliggande boplatsen Raä 351:1,
där spår efter sådan finns. Avståndet mellan boplatserna är mycket kort, speciellt om frakten sker med båt.
I norra delen av förundersökningsområdet finns en svacka mellan två strandvallar som skulle kunna vara
intressant som naturlig hamn för grundgående båtar. Strandvallen som A11 och A12 ligger på är väster om
denna ”naturhamn”. Höjdskillnaden från strandvallarnas topp till botten av svackan är inte stor, bara 0,4-0,5
m (26,3 m ö h jämfört med 25,8-25,9 m ö h), men för en kort tid (ca 30 år) innebar detta att en naturlig vik,
troligtvis med vassvegetation kunnat fungera som en ypperlig båtplats, innan landhöjningen förstört den.
Dateringen på A9 (380-200 f Kr), härden väster om A11 och A12, är något för ung för att vara i fas med
denna hamnvik om man jämför med Broadbents landhöjningskurva (Broadbent 1979). Å andra sidan ligger
A9 några decimeter lägre än A11 och A12 och de två senare skulle kunna vara något äldre, men de är alltså
inte undersökta och daterade i nuläget. Viken kan ha varit orsak till etableringen på platsen, även om de anläggningar som hittills daterats är något yngre. Enligt Broadbents landhöjningskurva befann sig kustlinjen på
25,85 m ö h vid 700 f Kr (kalibrerade värden). Dateringen för härden A9 är i princip samma datering som för
kokgropen A6 längst in ”hamnviken”.
Dateringarna på de två högre liggande kokgroparna, A1 och A3, placerar dem till tiden 570-660 e.Kr. respektive 430-650 e.Kr. De högre liggande anläggningarna är alltså yngre än de två lägre som daterats på boplatsen. Liksom på den näraliggande boplatsen Raä Bureå 351:1 har alltså Raä 356:1 använts i flera omgångar
med flera århundraden emellan. Om A1 och A3 är kolningsgropar och kolningen har en koppling till metallhantering så är det inte det enda från förundersökningen som skulle kunna ha koppling till metallhantering.
Den stenklubba (F.nr. 3) med skaftränna som påträffades nära SA12 (skärvstenskoncentration) är ett fynd som
kanske kan kopplas till metallhantverk. Janzon menar att de till exempel kan ha använts till att krossa malm
(Janzon 1984). Ibland kopplas de ihop med gjutformar för bronsgjutning (Janzon 1984, Spång 1997), ibland
med asbestkeramik och metallhantverk (Hulthén 1991, Spång 1997). Spång noterar dock att de också kan
ha varit betydelsefulla i samband med stenteknologi, de förekommer ofta i sammanhang där det också finns
kvartsitverktyg. Vid den här förundersökningen påträffades dock varken gjutdeglar, metallrester eller asbestkeramik. Asbestkeramik och droppslag från järnsmide påträffade däremot under 1990-talets undersökningar

på Raä 351:1. Det skulle alltså kunna finnas en koppling mellan de två boplatserna vid Harrsjön. Kanske har
träkol och andra produkter lämpliga för metallhantering framställts på boplatsen Raä 356:1 för att sedan
transporteras till ”metallverkstaden” Raä 351:1, eller till någon annan verkstadsplats i närheten.
Det finns i sammanhanget ytterligare en anläggning att fundera över. I förundersökningsområdet finns
en tjärdal (kemisk industri). Den är relativt liten i storlek 8,5 x 6, 0 m (NNÖ- SSV), jämfört med många andra
tjärdalar i Västerbotten och Norrbotten. Är den liten för att det inte fanns behov av mer tjära än vad den producerade, eller är den liten för att den är gammal? En tidig tjärdal? Med tanke på omgivningarna med kokgropar med sot, utan stenpackning, och det fynd av tjära (Isaksson 1997) som gjordes när Raä 351 grävdes
1992-1995, bör inga förhastade slutsatser göras angående ålder på tjärdalen. Den skulle behöva 14C-dateras
för att bringa klarhet till vilket sammanhang och tid den hör.
De handgrävda schakten har placerats ut med hjälp av sökhundsmarkeringar, fosfatkartering och sökning
med skelleftepik. Några ytor har också placerats efter topografiska egenheter i terrängen. Sammantaget ger
schakten och fynden i dem, tillsammans med de sedan tidigare registrerade lämningarna förmodligen en
relativt bra bild över var rester av forntida mänsklig verksamhet har förekommit, och en bra uppfattning för
boplatsområdets gräns mot norr. Fornlämningen tar slut där marken börjar bli lägre och fuktigare. Det verkar
som att gravområdet med stensättningar är placerat på den steniga åsryggen i sydväst och att det området
går att separera från boplatsområdet med kokgropar och härdar. Boplatsområdet avgränsas i söder ungefär
där moränen blir stenig och svårgrävd, vilket motsvaras av en linje som går mellan kokgropen A1, schaktet
Yta 7 och tjärdalen (bilaga 1:2). Mot öster och väster är det svårare att avgränsa fornlämningen eftersom
fornlämningar är registrerade i direkt anslutning till förundersökningsområdet, framför allt i väster. Där finns
registrerade lämningar över hela Hedkammens grusås och det är svårt att avgöra var en fornlämning slutar
och nästa börjar.
De gravar som undersöktes 1995 (Stensättning 1 och Stensättning 2) har enligt repporten från 1997 (Östlund) genererat jordprover avsedda för makrofossilanalyser och kolprover för 14C-datering. Vid en genomgång
av material från Skellefteå museums samlingar och arkivhandlingar från undersökningen står det klart att
jordproverna efter snart 24 år förmodligen inte är lämpliga att göra analyser på. Där finns enbart kvar jordprover och kolprover från Stensättning 1, proverna från Stensättning 2 verkar ha förkommit och det går inte
bringa ordning i hur många prover som togs från de två stensättningarna, eftersom en lista över insamlade
prover saknas. Av de tre jordprover som finns kvar från Stensättning 1 innehåller två provpåsar grusig sand,
och en grovkornig sand. Att de grusiga påsarna ska innehålla någon makrofossil som tryggt går att koppla till
gravens anläggningstid är knappast troligt. Den sandiga påsen skulle kunna vara något bättre, men den är
inte insamlad i centrum av graven, (den insamlades en meter vid sidan om nedgrävningen för den döde), och
därmed förmodligen inte relevant. De fyra kolproverna skulle kunna gå att datera, men det är en chansning
när det gäller kvaliteten på kolet. Positionen för proverna finns i X och Y-led och alla är från gravens nedgrävning för den döde, men det är svårt att avgöra fyndomständigheterna och exakt djup utifrån de ritningar
som finns. Med den kunskapen kan det ändå vara värt att göra en 14C-analys, om pengar finns för det vid en
slutundersökning.
Antikvarisk bedömning
Utöver de kända anläggningarna i fornlämningsområdet tillkom under förundersökningen under hösten 2018
ytterligare tre anläggningar och de fynd av sten som troligtvis också hör till järnåldern. De påträffade metallföremålen hör 1900-talet till. Troligtvis har vi med de handgrävda schakten kunnat avgränsa boplatsområdet
ganska bra mot norr och mot söder. Mer säkerhet hade kunnat uppnås med schaktning med grävmaskin, och
därför vore det bra att kunna avsluta förundersökningen med maskinschaktning under försommaren 2019,
om bara skogen hunnit avverkas innan.
Efter den del av förundersökningen som gjordes hösten 2018 finns skäl att överväga en delning av Raä
356:1 till två fornlämningar: 1 boplats och 1 gravfält. Där finns ett avstånd på närmare 30 m mellan de regist-
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rerade stensättningarna och de områden där det finns boplatslämningar. Stensättningarna ligger dessutom
på en stenig moränås, som förutom att den är mellan 1,6 och 2,9 m högre än omgivande sandmark också
är åtskilligt stenigare. Det är osäkert om gravfält och boplats är samtida. Beslut om Raä 356:1 ska delas upp
i två fornlämningar ligger dock inte inom Skellefteå museums befogenheter, det är en fråga för länsstyrelsen
att ta ställning till.
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Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Ytorna som öppnades blev mindre än planerat på grund av utebliven skogsavverkning och därmed ingen
åtkomst med grävmaskin. Utfallet på de schakt som öppnats har dock gett en relativt god uppfattning om
området. Skellefteå museum planerar att med kvarvarande projektmedel fortsätta förundersökningen under
försommaren 2019, när området avverkats och tillkomst är möjlig med grävmaskin. Med grävmaskin kommer
vi att kunna öppna större ytor och få bättre överblick över vad som finns i förundersökningsområdet. Länsstyrelsen och Trafikverket stödjer planerna att avsluta förundersökningen under 2019, med grävmaskinsavbaning.
Om järnvägen Norrbotniabanan, eller annan omfattande exploatering ska ske i området är det angeläget
att efter avslutad förundersökning utföra en arkeologisk undersökning på platsen (det som tidigare hette slutundersökning), för att noga dokumentera alla de delar av fornlämningen som ska tas bort. Kanske finns det
möjlighet att undvika någon del av Raä 356:1 genom att förskjuta järnvägen en aning i sidled. Om järnvägen
dras så mycket som möjligt mot öster i järnvägskorridoren kanske det går att spara stensättningarna.
Beslut om vilka övriga fortsatta åtgärder som bör utföras vid framtida exploateringar tas av Länsstyrelsen i
Västerbottens län
Utvärdering av arbetets genomförande
Att vi inte kunnat köra med grävmaskin på grund av utebliven skogsavverkning gjorde det nödvändigt för oss
att försöka kompensera med andra sökmetoder för att uppnå bästa möjliga resultat. De olika sökmetoderna
att hitta lämningar efter mänsklig verksamhet (fosfatkartering, arkeologisökhundar och stick med skelleftepikar) har alla bidragit till att anläggningar påträffats. Ingen av metoderna är dock helt utan brister. Höga
fosfathalter eller tydliga hundmarkeringar betyder inte med säkerhet att arkeologerna ser någonting med
ögonen när de sedan öppnar upp schakt. Höga fosfathalter och ben som finfördelats så att endast doftmolekyler återstår går inte att se med ögonen. Att söka anläggningar med skelleftepikar fungerar bäst där marken
är sandig och varje påträffad sten med säkerhet är ditforslad av människor, i den stenigare moränbacken närmare åsen, gav den många falsklarm. MS-karteringen gav vid just denna förundersökning ett magert resultat
i de schakt som öppnades. Metalldetektorn hittade enbart moderna metallföremål, men det är ju också ett
resultat att inga slagger eller annat påträffas som går att sammankoppla med metallhantering i och kring Raä
356:1.
Den arkeologiska förundersökningens ambitionsnivå har trots frånvaron av grävmaskin varit hög och resulterat i relativt tydliga indikationer om spridning av anläggningar och fynd inom förundersökningsområdet.
Skellefteå museum anser att förundersökningen hittills har resulterat i ett bra underlag för Länsstyrelsen i den
fortsatta prövningen, samt för Trafikverkets fortsatta planering, men att underlaget blir fullgott först efter
schaktning med grävmaskin.
Fältarbetet föregicks av litteraturstudier och arkivstudier. Vid fältarbetet användes för grävning skärslev,
spade och fyllhammare. En Trimble GPS med nätverks-RTK användes för att mäta in schakt och sökrutor,
anläggningar och fynd.
Den planerade fältarbetstiden för Skellefteå museums personal i arbetsplanen var 558 arbetstimmar fördelat på fyra arkeologer. Vi använde 558 arbetstimmar spridda över 20 kalenderdagar. 234 av dessa timmar
skulle egentligen ha gått åt till att övervaka och rensa efter grävmaskinen, men den tiden förlades istället på
att hinna med att handgräva så stora ytor som möjligt istället. Ytorna grävdes inte heller så djupt som de

skulle ha grävts med grävmaskin, men tillräckligt djupt för att upptäcka fynd och anläggningar av samma karaktär som påträffades vid undersökningarna 1992-1995. Eftersom ingen grävmaskin ännu har använts finns
pengar kvar för att inom förundersökningens ramar använda en sådan under försommaren 2019, dock inte
riktigt i samma omfattning som avsågs i arbetsplanen 2018, eftersom en stor del av arkeologernas arbetstid
redan gått åt när frånvaron av grävmaskin kompenserats genom handgrävning.

Skellefteå Museum, Skellefteå 2019-04-30

Olof Östlund, arkeolog.
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Anläggning 9, härd, Rn 2 (ca 10 cm under torv). Planritning
795677

795678

7178645

Teckenförklaring

Profil, ritad mot söder (A-B)
Sten

7178645

795676

Stubbe

Sot med kol iblandat i blekjord (sand)

7178644

7178644

Rostjord (gulbrun sand)

26,12 m ö h
26,23 m ö h

7178643

7178643

B
A
26,25 m ö h
26,21 m ö h

7178642

7178642

Schaktgräns, Yta 1

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

±
0

RAÄ nr: Bureå 356:1

Ritning nr: 2

Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå

0,25

795676

Koord.syst: SWEREF 99

Län: Västerbotten

Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-09-24

Rapport dnr: 87/2018
795677

Inventarienr:

Skala: 1:20
Rn: 2

Landskap: Västerbotten
Meter
0,5

Ritningstyp: Plan

795678

Sign: LJ

7178641

7178641

Objekt: Anläggning 9, Härd
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Anläggning 9, härd, profil mot S
Teckenförklaring

Markyta (nuvarande)
Sten

Sot och kol inblandat i blekjord (sand)
Rostjord, gulbrun sand

A

B
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E 795676,44

26,20 m ö h
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25,80 m ö h
Botten av profilschakt

MP 1

KP 1

KP 4
KP 5

MP = Makrofossilprov
KP = Kolprov
Objekt: Anläggning 9, härd

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 921 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

0

0,25

Meter
0,5

Rapport dnr: 87/2018
Inventarienr:

Ritning nr: 3

Ritningstyp: Profil
Skala: 1:20
Rn: -

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-09-26
Sign: LJ

A

SKELLEFTEÅ MUSEUM

Anläggning 1, kokgrop, profil mot SV

B

N 7178593,34
E 795700,89

N 7178595,56
E 795698,54

27,70 m ö h
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27,50 m ö h
27,30 m ö h
27,10 m ö h
Botten av profilschakt

MP 2

MP = Makrofossilprov
KP = Kolprov

KP 3
Objekt: Anläggning 1, kokgrop

Teckenförklaring
Markyta
Torv

Blekjord (sand)
Sot och kol
0,25

Meter
0,5

Upprättad för utskrift i liggande A4

Grovt morängrus (brungrå sand/grus)

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

Rapport dnr: 87/2018
Inventarienr:

Ritning nr: 4

Ritningstyp: Profil
Skala: 1:20
Rn: -

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-09-26
Sign: RL
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0

Rostjord (gulbrun sand)

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

A

B

N 7178600,07
E 795731,22

N 7178600,43
E 795727,22

27,20 m ö h

KP 6
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Anläggning 3, kokgrop, profil mot S

KP 7

27,00 m ö h
26,80 m ö h
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26,60 m ö h
26,40 m ö h
26,20 m ö h
Botten av profilschakt
Grävd till en nivå där orörd moränsten framkom

FP 1

Naturlig moränsten

Teckenförklaring

Objekt: Anläggning 3, kokgrop

Markyta
Torv

Blekjord (sand)

Rosaorange sand

Rostjord (rostorange grov sand)
Rostjord (ljus gulbrun sand)
Mörkt rostfärgad grov sand

0,25

Gråfärgat grovt grus (orörd C horisont)
Sten

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

Rapport dnr: 87/2018
Inventarienr:

Ritning nr: 5

Ritningstyp: Profil
Skala: 1:20
Rn: -

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-09-27
Sign: PB
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0

Meter
0,5

Mörkt rostfärgad sand

FP = Fettsyraprov
KP = Kolprov

795723

7178625

795722

I
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I

Anläggning 6, kokgrop (35 cm under torv), planritning
795724

795725

795726

BILAGA 2.5

795727

795728

795729

7178625

SKELLEFTEÅ MUSEUM

Schaktgräns, Yta 27

7178624

7178624

Yta rensad ned till -10 cm under torv

25,70 m ö h

Mp 4
Kp12

Yta rensad ned till -10 cm under torv
Kp 8

Mp 6

Kp 9

0,5

0,25

Meter
0

25,70 m ö h

Grop synlig i markytan
innan undersökning

Teckenförklaring

7178622

Kp 10

25,80 m ö h

A

Kol- och makroprover (djupare än planritningen)

26,04 m ö h

Profil, ritad mot söder (A-B)
7178621

Stubbe, rot

Objekt: Anläggning 6, kokgrop

Sten

Vall synlig i markytan innan undersökning

Brun sand, utfällning rostpartiklar

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0920-73 55 10

Fyllning i nedgrävning, blekt beigegrå sand
Rostjord, gulbrun sand
Grå sand, orörd C-horisont
795722

5 st skärvstenar just utanför
i kokgropens vall

795723

Upprättad för utskrift i liggande A3

Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten

Mp = Makrofossilprov
Kp = Kolprov
795724

RAÄ nr: Bureå 356:1

Län: Västerbotten

Rapport dnr: 87/2018

795725

I

795726

Inventarienr:

795727

795728

I

Ritning nr: 6

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:20
Rn: 2, samt 35 cm under torv
Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-10-04
Sign: PB

795729

7178621

7178622

B

±

Stubbe

25,67 m ö h

7178623

7178623

Yta rensad ned till -35 cm under torv

A

SKELLEFTEÅ MUSEUM

Anläggning 6, kokgrop, profil mot N

B

N 7178621,71
E 795727,02

N 7178622,69
E 795724,19

25,95 m ö h

DNR 087-2018

25,75 m ö h
25,55 m ö h
25,35 m ö h
Botten av profilschakt

FP 2

Teckenförklaring

Objekt: Anläggning 6, kokgrop

Markyta
Torv

Sten

Blekjord

Rostjord (gulbrun sand)
Träkol
0,25

Meter
0,5

Upprättad för utskrift i liggande A4

Rödbrun fin sand i A6 mitt

Grovkorning gulbrun grusig sand

Naturligt avsatta varviga sandlager (grå)

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

Rapport dnr: 87/2018
Inventarienr:

Ritning nr: 10

Ritningstyp: Profil
Skala: 1:20
Rn: -

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-10-09
Sign: PB

BILAGA 2.6

0

Rodbränd sand

FP = Fettsyreprov (Lipidprov)
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7178582

795763

795764

795765

Schaktgräns, Yta 8

795766

Teckenförklaring

7178582

Anläggning 10, härd, Rn 1 (ca 5 cm under torv). Planritning

Profil, riitad mot Ö (A-B)
Sten

Morkbrun grov sand
Roströd grov sand

7178581

7178581

Blekjord och rostjord

A

7178580
7178579

7178579

7178580

27,14 m ö h

27,13 m ö h

7178578

7178578

B

Objekt: Anläggning 10, Härd

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

±
0

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten

0,25

795763

Län: Västerbotten

Meter
0,5

Rapport dnr: 87/2018
795764

Inventarienr:

795765

Ritning nr: 7

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:20
Rn: 1

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-10-05
Sign: RL

795766
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Anläggning 10, härd, profil mot Ö
Teckenförklaring
Sten

Blekjord, sand

Mörkt roströd sand

Rostjord ,gulbrun grov sand

A

B

N 7178580,62
E 795764,88

N 7178578,54
E 795764,09

27,10 m ö h
27,00 m ö h
26,90 m ö h
MP 5

FP 3

Botten av profilschakt

MP = Makrofossilprov
FP = Fettsyraprov
Objekt: Anläggning 10, härd

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 921 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

0

0,25

Meter
0,5

Rapport dnr: 87/2018
Inventarienr:

Ritning nr: 9

Ritningstyp: Profil
Skala: 1:20
Rn: -

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-10-09
Sign: RL

SKELLEFTEÅ MUSEUM

DNR 087/2018

BILAGA 2:9

Anläggning 11, härd (ca 5 cm under torv). Planritning
795684

795685

795686

Teckenförklaring
Sten

Rodbränd sand

7178644

7178644

795683

Stubbe

Sot

Stubbe, rot

Anläggning (yttre gräns)

Rostjord, inslag m blekjord

26,39 m ö h

7178643

7178643

26,41 m ö h

26,31 m ö h

A 11, härd

7178642

7178642

26,42 m ö h

26,47 m ö h
Schaktgräns, Yta 6

7178641

7178641

26,33 m ö h

A 12, Skärvstenskoncentration
F nr 3, Stenklubba

!
H

795683

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten

0,25

Län: Västerbotten

Meter
0,5

Rapport dnr: 87/2018
795684

Inventarienr:
795685

Ritning nr: 8

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:20
Rn: 1

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-10-08
Sign: LJ

795686

7178640

7178640

Objekt: Anläggning 11, Härd

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

±
0

26,35 m ö h
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Yta 6 med Anläggning 11 och Anläggning 12,

795681

795682

795683

795684

795685

795686

795687

795688

Teckenförklaring
7178646

Skärvsten
Sten

Rodbränd sand

7178646

Anläggning (yttre gräns)

#

7178645

Stubbe, rot

Rostjord, inslag m blekjord

26,31 m ö h

A 11, härd

7178639

A 12, Skärvstenskoncentration
(ej ritad i plan, endast inmätt)

7178642

#

# ##
#
#
#
#
#
#
#
#
# ## ###
### #
# #
### #####
#
##
#
##
## #
#
#
# ##

7178640

7178640

!
H

#

26,47 m ö h

#

#
#

Schaktgräns, Yta 6

##

7178638

7178638

26,54 m ö h

Objekt: Anläggning 11, Härd och Anläggning 12,

Skärvstenskoncentation, samt fynd.
Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 10

±
0

RAÄ nr: Bureå 356:1
Socken: Bureå

Fastighet: Yttervik 5:52, 5:59,

Bureå 6:16, 6:39 och 7:48
Kommun: Skellefteå
Landskap: Västerbotten

0,5

795681

Län: Västerbotten

Meter
1

795682

Rapport dnr: 87/2018
795683

795684

Inventarienr:
795685

795686

7178639

#

7178641

#
#

Ritning nr: 8 (för Anl 11)
Ritningstyp: Plan
Skala: 1:50
Rn: 1

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2018-10-08
Sign: LJ

795687

795688

7178637

7178641

# ## #
# #
#
#
#

7178636

7178642

#
##

7178637
7178636

7178643

###

7178635

7178643

##

F nr 3, Stenklubba

7178635

7178644

7178644

Stubbe

7178645

Sot
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Beskrivningar av undersökta anläggningar
(Översikt anläggningar, bilaga 1:2)
•
Anläggning 1, kokgrop (A1)
A1 ligger längst i väster av de kända, registrerade kokgroparna (bilaga 1:2).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en rund grop 1,4 m i diam och 0,2 m djup, omgiven
av vall 0,9-1,0 m bred och 0,1 m hög. Totalt inklusive vall mätte anläggningen 3,5 m i diameter. En av sökhundarna markerade i vallkanten in mot gropen, söder om gropen. Vid nedrensning av profilschakt lämnades
dock den sidan där hunden markarat kvar orörd, delvis på grund av att det på den sidan av vallen växte en
stor tall.
Vid nedrensning av profilschaktet (Yta 25: 5x2m, NV-SÖ) där anläggningens NÖ halva rensades fram, påträffades nästan direkt under torven två stenar (ca 0,1 m st) på kanten av gropen i NV och SÖ. Stenarna låg i
det översta marklagret, gulbrun sand, med spräckliga inslag av gråvit blekjord och hade ingen synlig påverkan
av eld. De översta delarna av gropen, direkt under torven består av mörk sand som har stor inblandning av
organiskt växtmaterial. De 5 x 2 m rensades ned till ca 0,1 m djup under torven. Ingenting ytterligare kunde
ses än den gulbruna sanden.
Vid fortsatt nedrensning grävdes profilschaktet djupare över en yta 3,3 x 1 m (NV-SÖ) för att få fram en
tydlig profil av gropens nedgrävning i anläggningen. Ingen tydlig vall gick att se i profilen, den såg ut att vara
skadad, kanske av senare tiders skogsbruk. Den begränsade mängden blekjord under torven skulle kunna
tala för detta. I gropens mitt, ungefär 10 cm under torven påträffades kol/sot inom ett ca 30 cm stort avsnitt
i profilsektionen. Gropens nedgrävning kan vara gjord vid flera tillfällen. I den övre delen av profilen var nedgrävningen ca 1 m i diameter, i den nedre delen fanns någonting som tolkades som en djupare nedgrävning
som är ca 0,6 m i diameter. Den djupaste bottnen av gropen är ca 0,35 m under markytan. Fyllningen av
gropen var något mörkare än omkringliggande material. Ingen sten framkom över huvud taget, förrän naturligt morängrus innehållande enstaka moränsten påträffades i underkant av nedgrävningen. Profilschaktet
grävdes till 0,35-0,45 m djup under torv (bilaga 2:3)
Kolprov (Kp 3) och makroprov (Mp 2) togs i profilsektionen. Dateringen gav värdet 1430 ± 30 BP, vilket med
kalibrerade värden motsvarar 570-660 e.Kr. med 95,4 % sannolikhet.
Profilsektionen täcktes över med skyddande markduk innan profilschakten fylldes med sand och ett täcke
med torv efter avslutad undersökning.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178594,4 / 795699,6
Höjd botten på anläggningen: 27,1 m ö h
•
Anläggning 3, kokgrop (A3)
A3 ligger centralt placerad bland de kända kokgroparna (bilaga 1:2).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en rund grop 1,5 m i diam och 0,2 m djup, omgiven
av vall 1,0-1,3 m bred och 0,1 m hög. Totalt inklusive vall mätte anläggningen ca 4 m i diameter.
Vid nedrensning av profilschaktet (Yta 26: 6 x 2m, V-Ö) där anläggningens N halva rensades fram, framkom
ett blekjordslager över hela ytan, ungefär 3 cm tjockt, ovanpå underliggande rostjord. Enstaka naturstenar, ca
0,1 m stora, fanns vid sidan av gropen ovanpå vallen, direkt under torven i blekjorden. Ingen av dem såg ut
att vara påverkad av eld. De 6 x 2 m grävdes ned till 0,05 m under torven. Därefter grävdes ett djupare schakt
närmast profilsektionen mot gropens mitt. Schaktet mätte 4 x 1 m och grävdes till 0,5-0,65 m djup under
torven i själva gropen och ned till 0,15 m under torven i vallen på ömse sidor gropen (bilaga 2:4).
Detta djupare profilschakt grävdes i avsikt att se både gropens genomskärning och vallarnas överlagring.
De jordmassor som en gång skottats ut ur gropen har bildat en vall, man kan se upphöjningen kring gropen
men själva överlagringen av vallen ovanpå ursprunglig markyta gick inte tydligt att urskilja i profilsektionen.
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Nedgrävningen för gropen kunde dock tydligt ses i profilen. I mitten av gropens nedgrävning fanns sand med
kraftiga rostutfällnnigar med inblandning av sot och små kolpartiklar. Gropen är grävd ned till c-horisont, där
en blandning av grovt morängrus och moränsten måste ha förhindrat fortsatt grävning (bilaga 2:4). Ingen
sten påträffades i nedgrävningen, varken naturrund eller eldpåverkad.
Kolprov (Kp 6 och Kp 7) och Lipidprov/Fettsyreprov (Fp 1) insamlades från profilsektionen. Kolprovet
KP 6 valdes ut för vedartsanalys och för 14C-datering. Vedartsanalysen visade att det är frågan om tallved, och
eftersom tall kan ha en hög egenålder bör man väga in det vid dateringsresultatet. Dateringen gav värdet
1496 ± 32 BP, vilket med kalibrerade värden motsvarar ungefär 430-650 e.Kr. med 95,4 % sannolikhet (bilaga
6:1).
Profilsektionen täcktes över med skyddande markduk innan profilschakten fylldes med sand och ett täcke
med torv efter avslutad undersökning.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178600,2 / E 795729,2
Höjd botten på anläggningen: 26,2 m ö h
•
Anläggning 6, kokgrop (A6)
A6 ligger längst i norr av de kända kokgroparna inom fornlämningen Raä Bureå 356:1 (bilaga 1:2).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en oval grop i markytan 2,0 x 1, 8 (NNÖ-SSV) och
0,2 m djup, omgiven av vall 0,8-1,5 m bred och 0,1 m hög. Vallen bedömdes vara som bredast i norr. Totalt
inklusive vall mätte anläggningen ca 4,4 x 3,5 m (NNÖ-SSV), (bilaga 2:5).
Vid nedrensning av schaktet (Yta 27; 5 x 2m, VNV-ÖSÖ) över anläggningens NNÖ halva framkom ett
blekjordslager över hela ytan, ungefär 3 cm tjockt, ovanpå underliggande rostjord. Inget av intresse framkom
i de första rensningsnivåerna (ned till 10 cm under torven) förutom 5 skärvstenar just utanför kokgropens vall
i öster. Därefter grävdes ett djupare schakt mot gropens mitt. Schaktet mätte 3 x 1,5 m och grävdes till att
börja med ca 0.15-0,20 m djup under torven i gropens mitt och 0,35-0,40 i vallen för att få fram en plan rensningsnivå att rita (bilaga 2:6). Detta djupare profilschakt grävdes i avsikt att se både gropens genomskärning
och vallarnas överlagring (bilaga 2:6).
På detta djup (0,15-0,20 m i gropens mitt) påträffades de översta delarna av en stenpackning med till största delen eldpåverkade och skörbrända stenar. Den översta delen av packningen rensades fram och ritades.
Stenpackningen var 1,4-1,5 m bred mätt i profilsektionen och 0,3-0,4 m tjock/djup med flera varv med stenar
ovanpå varandra. Den totala mängden sten som fanns i den halva av kokgropen som undersöktes vägde
384,26 kg.
I anläggningens centrum förekom mindre sten, ofta flata hällstenar i mindre storlek. Dessa var tätt packade
och omgavs av ett fint sandsediment med rödbrun färg. På utsidan om dessa fanns större stenar, i princip alla
spruckna med tecken på hård bränning. Dessa större stenar omgavs av sand som var grusigare än den sand
som fanns i anläggningens mitt. I den grövre sanden fanns också fläckvisa förekomster av kol med stora bevarade bitar. Sanden på utsidan av stenpackningen har under kokgropens användningstid blivit rödbränd av
hetta. De marklager som klippts av vid nedgrävningen för kokgropen var naturligt avsatta sandiga sediment.
Även dessa hade blivit rödbrända av hettan från kokgropen.
Stenpackningens nedersta stenar hade sjunkit ned i ett 0,05-0,15 m tjockt lager med träkol. Detta träkolslager var heltäckande under stenpackningen. Övre delen av kollagret var gråsvart och uppfattades vid
undersökningen som ”fettigt”. Under detta var lagret med träkol helsvart med bevarade träfibrer och synlig
längdriktning på trästyckena. Trästyckena fortsatte in i profilen.
Det finns en vall kring kokgropen och man kunde innan undersökningens började se upphöjningen kring
gropen, men precis som med i de övriga undersökta kokgroparna vid förundersökningen, var överlagringen
av vallen ovanpå ursprunglig markyta svår att urskilja i profilsektionen.
Fem kolprover (Kp 8 - Kp 12) och ett Lipidprov/Fettsyreprov (Fp 2) insamlades från anläggningen. Lipidpro-
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vet togs i profilsektionen, övriga prover på olika ställen i anläggningen, huvudsakligen i det understa kollagret.
Kolprovet KP 12 valdes ut för vedartsanalys och för 14C-datering. Vedartsanalysen visade att det är frågan
om tallved, och eftersom tall kan ha en hög egenålder bör man väga in det vid dateringsresultatet. Dateringen
gav värdet 2224 ± 33 BP, vilket med kalibrerade värden motsvarar 380-200 f.Kr. med 95,4 % sannolikhet.
Profilsektionen täcktes över med skyddande markduk innan profilschakten fylldes med sand och ett täcke
med torv efter avslutad undersökning.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178622,29 / 795725,65
Höjd botten på anläggningen: 25,37 m ö h
•
Anläggning 9, härd (A9)
Härden A9 (bilaga, 1:2) påträffades vid sondning med Skelleftepik i sandområdet i norr. Ett schakt (Yta 1)
öppnades över anläggningen och vid avtorvning framkom en stenpackning under torven och 2-3 cm blekjord.
Efter rensning framkom resterna av vad som senare visade sig vara en härd. Vid påträffandet stod det inte helt
klart vilken typ av anläggning det rörde sig om eftersom den var mycket oregelbunden, en ansamling av stenar på södra sidan av en sot-/kolfläck, med någon enstaka sten även på norra sidan av fläcken Sot-/kolfläcken
låg delvis i en grop och stenarna låg på kanten till gropen. Stenarna var delvis skörbrända. Vid rensning till ca 5
cm djup under torven framkom rostjord och ytterligare sten, de flesta eldpåverkade. Centralt mellan stenarna
var fortfarande kol och sot (bilaga 2:1).
Ett profilschakt lades i norra halvan av schaktet Yta 1, för att skapa en profilsektion mot söder, med tvärsnitt
rakt igenom anläggningen (bilaga 2:2). Stenarna, 0,05-0,25 m stora, ligger inte enbart på ytan, anläggningen
är 0,3 m djup från topp till botten. Diametern på stenpackningen och nedgrävningen för härden är 0,8 m i
profilsektionen, 1,0 m om man räknar in den sot-/kolfärgning som spridit sig på ytan. Det är en bedömningsfråga om man ska kalla anläggningen härd eller härdgrop. Vid grävning av profilschakt framkom även kol
norr om stenpackningen, något som antyder att stenpackningen eventuellt kan ha varit större vid härdens
användning. Skärvstenen i den norra halvan av schaktet vägde sammanlagt 30,99 kg.
Två kolprover (Kp 1 och - Kp 4/5) och ett makrofossilprov (Mp 1) insamlades från anläggningen. Kolprovet
Kp 4/5 valdes ut för vedartsanalys och för 14C-datering. Vedartsanalysen visade att det är frågan om tallved,
och eftersom tall kan ha en hög egenålder bör man väga in det vid dateringsresultatet. Dateringen gav värdet
2222 ± 33 BP, vilket med kalibrerade värden motsvarar 380-200 f.Kr. med 95,4 % sannolikhet.
Profilsektionen och den södra halvan av anläggningen täcktes över med skyddande markduk innan schaktet fylldes med sand med ett täcke av torv.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178643,1 / E795677,15
Höjd botten på anläggningen: 25,88 m ö h
•
Anläggning 10, härd (A10)
Härden A10 (bilaga 1:2) påträffades i ett område med höga fosfatvärden (bilaga 1:4), ca 10 m ÖSÖ om kokgropen A7. Både härden A10 och kokgropen A7 ligger på en terrass, med ett strandhak i norr. Noterbart är
också att de högsta fosfatvärdena finns på ytterligare längre ned i sluttningen norr om A10. Ett schakt (Yta 8)
öppnades över anläggningen och vid avtorvning framkom en stenpackning där vissa stenar var synliga direkt
under torven, de tydligaste stenarna nådde 0,01-0,02 m över blekjorden in i torven. Vid fortsatt framrensning
framkom en härd, oval ca 1,4 x 1,1 m (NNÖ-SSV), (bilaga 2:7). Härden var fylld med en stenpackning bestående av skörbrända stenar 0,03-0,17 m stora. I plan låg härden i ytligt en blandning av rostjord och blekjord,
men omgärdad av sand som var något mer rostfärgad. I söder övergick rostutfällningarna mot brunt i färgen.
Ett profilschakt grävdes så att anläggningens västra del rensades bort och en profilsektion togs fram gående från NNÖ till SSV. Under de ytligt liggande stenarna fanns kraftiga utfällningar av rostpartiklar men inget
synligt sot eller kol (bilaga 2:8). Skärvstenen i den västra halvan av härden vägde sammanlagt 28,54 kg. Under
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stenpackningen togs ett makrofossilprov (Mp 5) och ett Llpidprov (Fp 3) i profilsektionen
Profilsektionen och den östra halvan av anläggningen täcktes över med skyddande markduk innan schaktet
fylldes med sand med ett täcke av torv.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178579,51 / E 795764,45
Höjd botten på anläggningen: 27,02 m ö h
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•
Anläggning 11, härd (A11)
Härden A11 (bilaga 1:2 och bilaga 2:9) påträffades där sökhundarna markerat. Schaktet (Yta 6) öppnades
först när en skärvstenskoncentration (A12) noterats vid sondning med Skelleftepik. Hundarna hade då redan
visat intresse för området, men inte tydligt markerat. Efter att schaktet börjat avtorvas och rensas kring A12
markerade hundarna tydligt på platsen för A11 och vid avtorvning vid hundmarkeringarna upptäcktes också
A11. Den syntes då som en Härd, oval ca 1,3 x 1,0 m (NNV-SSÖ), bestående av en oval cirkel med stenar i
vilken det ingick uppskattningsvis 8 stenar 0,1-0,3 m stora, varav en i norr var tydligt eldpåverkad (sprucken
skärvsten). I centrum av härden fanns rödbränd sand och sot. Anläggningens var inte synlig före avtorvning.
Dess höjd över markytan var noll, översta delen av vissa stenar syntes efter avtorvning, men resten kom fram
efter rensning under torven. Anläggningen rensades ned till ca 5-10 cm djup under torven för att tydligt få
fram dess utbredning i plan, men grävdes inte djupare än så. Den täcktes över med skyddande markduk, sand
och torv vid avslutad förundersökning, i väntan på framtida undersökningar.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178642,39 / E 795685,29
Höjd yta av anläggningen: 26,31 m ö h
•
Anläggning 12, Skärvstenskoncentration (A12)
Skärvstenskoncentrationen A12 (bilaga 1.2 och bilaga 2:10) påträffades med skelleftepik i Yta 6, ett område
där sökhundarna innan fältarbetets start visat ett visst förhöjt intresse. Vid utvidgning av schaktet (Yta 6) stod
det så småningom klart att skärvstenen bildade en koncentration med enstaka ytterligare skärvstenar spridda
över hela ytan (bilaga 2:10). Skärvstenskoncentrationen mätte ca 2,5 x 1,1 m (NV-SÖ) och kunde ses först efter avtorvning och nedrensning ett par cm under torven. En ungefärlig avgränsning av anläggningen gjordes i
plan och mättes in med GPS med nätverks-RTK. I anläggningens ytterkant i väster, påträffades en stenklubba
med skaftränna (F. nr 3). Skärvstenskoncentrationen A12 rensades ned till ca 5 cm djup under torven (resten
av Yta 6 rensades till 5-10 cm under torven). Marken här består naturligt enbart av sand, vilket gör att de två
större naturrunda stenar, 0,4-0,5 m stora som påträffades norr och söder om A12 måste anses vara förda till
platsen av människor. Om de stora stenarna hör till anläggningen är i nuläget oklart. Anläggningen undersöktes inte vidare men täcktes över med skyddande markduk, sand och torv vid avslutad förundersökning, i
väntan på framtida undersökningar.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178640,09 / E 795684,38
Höjd yta av anläggningen: 26,3-26,4 m ö h
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Ej undersökta registrerade anläggningar inom förundersökningsområdet
Ett antal registrerade anläggningar inom förundersökningsområdet undersöktes inte under denna förundersökning hösten 2018. De mättes enbart in för positionsbestämning och fotograferades. (Översiktskarta
anläggningar bilaga 1:2). Några korta rader om var och en av dessa anläggningar är ändå på sin plats.
•
Anläggning 2, kokgrop (A2)
A2 är en rund kokgrop som ligger knappt 7 m Ö om A1 (kokgrop). Anläggningen, kokgrop inklusive vall
mäter ca 3,7 m i diameter.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178593,9 / E 795709,8
Höjd: ca 27,5 m ö h.
•
Anläggning 4, kokgrop (A4)
A4 är en rund kokgrop som ligger drygt 4 m NNÖ om A3 (kokgrop) och drygt 6 m SSÖ om A5 (kokgrop)
Anläggningen, kokgrop inklusive vall mäter ca 3,4 m i diameter.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178607,4 / E795733,3
Höjd: ca 26,5 m ö h.
•
Anläggning 5, kokgrop (A5)
A5 är en rund kokgrop som ligger drygt 6 m NNV om A4 (kokgrop) och knappt 5 m SÖ om A6 (kokgrop)
Anläggningen, kokgrop inklusive vall mäter ca 3,4 m i diameter.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178617,1 / E795732,0
Höjd: ca 26,1 - 26,2 m ö h.
•
Anläggning 7, kokgrop (A7)
A7 är en rund kokgrop som ligger drygt 24 m ÖSÖ om A3 (kokgrop), knappt 25 m VSV om A8 (boplatsgrop),
samt knappt 10 m VNV om A10 (härd). Anläggningen, kokgrop inklusive vall mäter ca 4 m i diameter.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178585,2 / E795753,3
Höjd: ca 27,1 - 27,2 m ö h.
•
Anläggning 8, boplatsgrop (A8)
A8 är en rund boplatsgrop som ligger knappt 25 m ÖNÖ om A7 (kokgrop) och drygt 18 m NÖ om A10
(härd). Anläggningen, boplatsgrop inklusive vall mäter ca 4,9 m i diameter.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178592,7 / E 795781,5
Höjd: ca 26,3 - 26,5 m ö h.
•
Stensättning 1
Stensättning 1 undersöktes 1995 och restaurerades efter undersökningen. Vid undersökningen 1995 hade
den namnet ”Stensättning X 100-105 / Y 300-304”. Den är i dag nästan rund och mäter ca 3 m i diameter.
Vid undersökningen 1995 beskrevs den som oval 3 x 2 m (V-Ö). En nedgrävning, förmodligen avsedd för den
döde, konstaterades vid undersökningen.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178570,8 / 795659,4
Höjd: ca 30,1 m ö h.
•
Stensättning 2
Stensättning 2 ligger i krönläge på åsen, knappt 7 m NÖ om Stensättning 1. Den undersöktes också 1995
och restaurerades efter undersökningen. Vid undersökningen 1995 hade den namnet ”Stensättning X 108-
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114 / Y 304-309”. Den är i dag nästan svagt oval och mäter ca 3, 1 x 2,9 m (NV-SÖ). Vid undersökningen
1995 beskrevs den som oval 3,0 x 2,8 m (V-Ö). En kantkedja och en nedgrävning, förmodligen avsedd för den
döde, konstaterades vid undersökningen.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178575,7 / E 795668,0
Höjd: ca 30,2 - 30,3 m ö h.
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•
Stensättning 3
Stensättning 3 ligger i sluttningen norr om åsens krön, drygt 21 m N om Stensättning 1. Den var känd vid
undersökningarna 1995 men undersöktes aldrig. Den är rund och mäter ca 3,6 m i diameter.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178595,4 / E795656,2
Höjd: ca 28,9 - 29,2 m ö h
•
Stensättning (?) 4
Stensättning 4 upptäcktes vid etapp 1 utredningen 2017. Där fanns en tveksamhet hos arkeologerna som
utredde, om detta verkligen är en stensättning, vilket gjorde att den fick benämningen ”Stensättning ?”. Den
antikvariska bedömningen var ”bevakningsobjekt”. Precisionen på punkterna som mättes in vid utredningen
är inte jättebra för rösena överlag, och för Stensättning 4 är skillnaden 10 m jämfört med våra inmätningar
med GPS-RTK, men vi tror att vi kanske har hittat det objekt som hänvisades till. Stensättning (?) 4 ligger ca
18 m ÖSÖ om Stensättning 1. Det är en stensättningsliknande lämning som har blivit skadad av markarbeten.
Formen är oregelbundet oval och måtten 3,8 - 2,9 m (V-Ö).
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178565,7 / E 795679,7
Höjd: ca 30,3 - 30,6 m ö h.
•
Tjärdal
I förundersökningsområdet finns också en övrig kulturhistorisk lämning, en tjärdal (kemisk industri). Den är
relativt liten i storlek 8,5 x 6, 0 m (NNÖ- SSV), jämfört med många andra tjärdalar i Västerbotten och Norrbotten. Är den liten för att det inte fanns behov av mer tjära än vad den producerade, eller är den liten för att
den är gammal? En tidig tjärdal?
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178557,4 / 795674,3
Höjd: ca 27,8 - 28,8 m ö h
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Sammanfattande beskrivningar av handgrävda sökschakt						
Schakten (Yta 1 - Yta 27) avtorvades alla för hand och rensades till ett djup där vi kände oss säkra på att inget
mer fanns att hitta i schakten. Vanligtvis innebar detta ett djup på ca 5 cm under torven. På vissa ytor där indikationer de första 5 cm antydde att det kunde finnas kulturlager eller anläggnignar grävde vi ned till 10 cm
under torven innan vi stoppade när det inte framkom någonting mera. Här är en kort genomgång av schakten. För alla schakts geografiska position hänvisas till bilaga 1:1. De koordinater som anges är för respektive
schakts mittpunkt. Att notera är också att schaktens nummer inte avser den ordning som schakten grävdes.
Schakten kring kokgroparna har t ex fått sitt nummer efter att fältarbetet avslutades (under fältarbetet hade
de schakten andra arbetsnamn, liksom de schakt som undersökts där sökhundarna markerat).
•
Yta 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Yta 1 har en area av ca 2,25 m² (1,5 x 1,5 m)
och öppnades när sten påträffades i sandig yta, med hjälp av skelleftepik. I ytan påträffades A9, härd. Yta 1
rensades till 10 cm under torv för att tydligt få fram anläggningen, och djupare i norra halvan av Yta 1, för
anläggningens profilschakt.
Koordinater: N 7178643,1 / E 795677,1
Höjd efter rensning: ca 26,2 m ö h
•
Yta 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Yta 2 har en area av 1 m² och öppnades där sten
detekterats med skelleftepik, ca 3 m Ö om Anläggning 1 (kokgrop). Här är moränmarken naturligt stenig och
den påträffade stenen befanns också vara naturlig. Yta 2 rensades till 10 cm under torv.
Koordinater: N 7178592,1 / E 795705,6
Höjd efter rensning: ca 27,6 m ö h
•
Yta 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Yta 3 har en area av 1 m² och öppnades där sten
detekterats med skelleftepik. Här är moränmarken naturligt stenig och den påträffade stenen befanns också
vara naturlig. Yta 3 rensades till 10 cm under torv.
Koordinater: N 7178598,4 / E 795718,9
Höjd efter rensning: ca 27,2 m ö h
•
Yta 4
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Yta 4 har en area av ca 28 m² (5 x 5 m + 3 ytterligare m i V kant). Schaktet öppnades på en låg höjdrygg öster om A6 (kokgrop) och norr om A5 (kokgrop),
med förhoppning om att någonting skulle finnas nära kokgroparna på den något högre markytan. Marken
var här sandig. Den ansamling av skärvsten som fanns västra kanten av Yta 4 ledde till att ytan utvidgades
med tre m². Vid nedrensning av halva ansamlingen av skärvsten gick det inte att se andra tecken på att detta
skulle kunna vara en anläggning. Där finns ingen färgning eller sot i närheten av skärvstenen och skärvstensansamlingen hade inte heller något djup. Den halva av ansamlingen som grävdes för profilschakt fanns endast
1,95 kg skärvsten. Skärvstenen bedömdes vara utrensad från någon av de intilliggande kokgroparna. Yta 4
rensades till 5 cm under torv utom i skärvstensansamlingen, där halva ansamlingen grävdes djupare för att få
fram ett profilschakt.
Koordinater: N 7178621,9 / E 795733,0
Höjd efter rensning: ca 26,2 - 26,3 m ö h
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•
Yta 5
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Yta 5 har en area av 10 m² (5 x 2 m ) och öppnades där Landskapsarkeologerna satt en markering för en ”påtagligt förhöjd risk för boplats”. Yta 5 är också
nära ett område med höga fosfatvärden. Schaktet Yta 5 ligger ovanpå en strandvall (NNV-SSÖ) bestående av
sand. Yta 5 avtorvades och rensades till 5 cm under torv. Ej rensad under blekjordsnivå, rostjord konstaterad
med sond.
Koordinater: N 7178651,9 / E795683,8
Höjd efter rensning: ca 26,3 m ö h
30

•
Yta 6 (”Sökhundsmarkering E”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Yta 6 har en area av 14,7 m² och öppnades där
sten detekterats med skelleftepik. Yta 6 ligger på västra sidan av en strandvall (NNV-SSÖ). Två anläggningar är
konstaterade inom ytan A12 (skärvstenskoncentration) och A11 (härd). Sökhundarna visade förhöjt intresse
för området vid besöket innan fältarbetets start, och markerade tydligt för A11 vid nästa besök under pågående fältarbete. A 11 upptäcktes när Yta 6 utvidgades för att kolla upp hundarnas markering. Ett fynd
påträffades vid A12, en klubba med skaftränna (F. nr 3).Marken är naturligt sandig och all sten i ytan har forslats dit av människor. Yta 6 rensades till 5-10 cm under torv. Anläggningarna rensades endast fram i plan och
har täckts med markduk, sand och torv som skydd i väntan på fortsatta undersökningar.
Koordinater: N 7178641,2 / E 795684,4
Höjd efter rensning: ca 26,3 - 26,4 m ö h
•
Yta 7
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Yta 7 har en area av ca 16 m² (4 x 4 m) och öppnades på en plan markyta intill ett mera sluttande moränparti av grusåsen, där höga fosfatvärden noterats
vid fosfatkarteringen. Marken övergår från stenig morän mot sluttningen i söder till grusig morän i norr. Yta
6 rensades till 5 cm under torv. Inga synliga indikationer på mänsklig verksamhet framkom vid rensningen.
Koordinater: N 7178572,0 / E 795750,9
Höjd efter rensning: ca 27,8 - 28,0 m ö h
•
Yta 8
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 8 har en area av ca 16 m² (4 x 4 m)
och öppnades 7 m ÖSÖ om A7 (kokgrop). Yta 8 och A7 ligger på samma terrass i nordsluttningen av grusåsen. Schaktet öppnades med anledning av att höga fosfatvärden noterats vid fosfatkarteringen, med högst
värden i sluttningen i strandhaket strax norr om Yta 8. Marken i hela schaktet bestod av sand. I schaktets östra
del påträffades A10 (härd), av vilken den ena halvan undersöktes och den andra lämnades kvar med skydd
av markduk och torv i väntan på fortsatta undersökningar. Resten av yta 8 rensades ned till 5 cm djup under
torven.
Koordinater: N 7178579,7 / E 795763,9
Höjd efter rensning: ca 27,2 m ö h
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•
Yta 9
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 9 har en area av ca 16 m² (4 x 4 m)
och öppnades 10 m NV om A1 (kokgrop). Yta 9 och A1 ligger på samma terrass i nordsluttningen av grusåsen. Schaktet öppnades med anledning av höga fosfatvärden noterats vid fosfatkarteringen. Yta 9 ligger vid
övergången mellan stenig morän och sandig mark. I schaktet påträffades vid rensning efter avtorvning 3 st
avslag av kvarts (F nr 7 - 9). Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178604,9 / E 795688,0
Höjd efter rensning: ca 27,3 - 27,4 m ö h
•
Yta 10
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 10 har en area av ca 16 m² (4 x 4
m). Schaktet öppnades med anledning av höga värden för magnetisk susceptibilitet som visades av MS-karteringen. De höga MS-värdena noterades i lägre terräng mellan två strandvallar, och schaktet öppnades också
för att se om ett topografiskt ”dåligt” läge kunde uppvisa spår av mänsklig verksamhet. Yta 10 ligger på
sandmark. Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven, till övergången mellan blekjord och rostjord.
Koordinater: N 7178667,1 / E 795666,7
Höjd efter rensning: ca 26,1 - 26,2 m ö h
•
Yta 11
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 11 har en area av ca 17 m² (4 x 4
m + 1 m² ). Yta 11 öppnades 5 m söder om A3 (kokgrop). Schaktet öppnades med anledning av de höga
värden som framkom vid fosfatkarteringen. Fosfatvärdena var som högst i södra kanten av schaktet och strax
utanför schaktet. Vid den södra kanten av Yta 11 framkom också skärvstenar. Schaktet utvidgades därför
med ytterligare en kvadratmeter mot söder i ett försök att avgöra om skärvstensansamlingen var en del av
en anläggning. Yta 11 var ett av de sista schakten som öppnades under fältarbetet och tiden var på upphällningen. Vi hann inte avgöra om det var en anläggning. Skärvstenen låg kring en fördjupning och jorden
var sotig och rödbränd som syntes redan ytligt i denna fördjupning. Indikationerna gör det troligt att det rör
sig om en anläggning. De höga fosfatvärdena söder om I Yta 11 gör ytan ännu mer intressant vid fortsatta
undersökningar. Marken i Yta 11 bestod av grov sand. Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven,
till övergången mellan blekjord och rostjord.
Koordinater: N 7178591,7 / E 795725,9
Höjd efter rensning: ca 27,4 - 27,5 m ö h
•
Yta 12
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 12, var ett av de sista schakten som
öppnades upp. Det har en area av ca 2 m² (ca 0.8 x 2,4 m). Norr om Yta 12 finns ett markfast klippblock.
Schaktet öppnades med anledning av att det på norra sidan om detta klippblock, i Yta 24, tidigare påträffats
kvartsavslag. Klippblocket och läget mitt emellan de två kokgroparna A1 och A2 gjorde det motiverat att
avtorva och rensa Yta 12, men inget av antikvariskt intresse framkom. Yta 12 ligger på grovkornig sandmark.
Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven, till övergången mellan blekjord och rostjord.
Koordinater: N 7178593,7 / E 795704,8
Höjd efter rensning: ca 27,5 m ö h

31

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 3:3
										 Sökschakt, handgrävda

32

•
Yta 13 (”sökhundsmarkering A1” - ”Yta A1”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 13 var ett av de första schakten som
avtorvades och rensades. Yta 13 ligger på mark med grovkornig sand och morängrus med inslag av natursten
0,03-0,1 m stora, på en strandvall (NV-SÖ). Schaktet har en area av ca 5 m² (2 x 2 m + 1 m²). Yta 13 öppnades
med anledning av att sökhundarna markerade för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen.
Senare framkom också att här finns höga fosfatvärden. Några tveksamma skärviga stenar framkom i ytans SV
hörn bland naturrund moränsten, vilket ledde till att schaktet utvidgades med ytterligare en m², men inget av
antikvariskt intresse framkom. Inga synliga rester av brända ben kunde ses. Schaktet rensades till ett djup av
5 - 10 cm under torven, ned i rostjord.
Koordinater: N 7178635,3 / E 795634,4
Höjd efter rensning: ca 27,2 - 27,3 m ö h
•
Yta 14 (”sökhundsmarkering A2” - ”Yta A2”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 14 var ett av de första schakten
som avtorvades och rensades. Yta 14 ligger på mark med grovkornig sand och morängrus med inslag av enstaka natursten, på en strandvall (NV-SÖ). Schaktet har en area av ca 4 m² (2 x 2 m). Yta 14 öppnades med
anledning av att sökhundarna markerade för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen. Senare
framkom också att här finns höga fosfatvärden. Inget av antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester
av brända ben kunde ses. Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178638,1 / 795630,0
Höjd efter rensning: ca 27,1 - 27,2 m ö h
•
Yta 15 (”sökhundsmarkering A3” - ”Yta A3”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 15 var ett av de första schakten som
avtorvades och rensades. Yta 15 ligger på mark med grovkornig sand och morängrus med inslag av natursten
0,03-0,1 m stora, på en strandvall (NV-SÖ). Schaktet har en area av ca 5 m² (2 x 2 m + 1 m²). Yta 15 öppnades
med anledning av att sökhundarna markerade för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen. Senare framkom också att här finns höga fosfatvärden. Inget av antikvariskt intresse framkom och inga synliga
rester av brända ben kunde ses. Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178640,5 / E 795631,0
Höjd efter rensning: ca 27,1 - 27,2 m ö h
•
Yta 16 (”sökhundsmarkering A4” - ”Yta A4”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 16 var ett av de första schakten som
avtorvades och rensades. Yta 16 ligger på mark med grovkornig sand och morängrus, på framsidan av en
strandvall (NV-SÖ). Schaktet har en area av ca 4 m² (2 x 2 m). Yta 16 öppnades med anledning av att sökhundarna markerade för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen. Senare framkom också att här
finns höga fosfatvärden. Inget av antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester av brända ben kunde
ses. Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178642,6 / E795638,2
Höjd efter rensning: ca 26,6 - 26,7 m ö h
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•
Yta 17 (”sökhundsmarkering B1:1” - ”Yta B1:1”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 17 ligger på sandig mark, på en
strandvall (NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 2 m² (1 x 2 m). Yta 17 öppnades med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen. Inget av antikvariskt intresse
framkom och inga synliga rester av brända ben kunde ses. Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178665,3 / E 795703,9
Höjd efter rensning: ca 26,3 m ö h
•
Yta 18 (”sökhundsmarkering B1:2” - ”Yta B1:2”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 18 ligger på sandig mark, på baksluttningen av en strandvall (NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 2 m² (1 x 2 m). Yta 18 öppnades med
anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen. Inget av
antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester av brända ben kunde ses. (4 m SV om Yta 18, påträffades dock med metalldetektor ett ett-öres mynt från 1899, F. nr 1). Schaktet rensades till ett djup av 5 cm
under torven.
Koordinater: N 7178661,9 / E 795701,2
Höjd efter rensning: ca 26,1 m ö h
•
Yta 19 (”sökhundsmarkering B2” - ”Yta B2”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 19 ligger på sandig mark, på lägre
mark/sänka vid baksluttningen av en strandvall (NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 4 m² (2 x 2 m). Yta
19 öppnades med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben)
på platsen. Inget av antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester av brända ben kunde ses. Schaktet
rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178651,3 / E 795702.8
Höjd efter rensning: ca 25,8-25,9 m ö h
•
Yta 20 (”sökhundsmarkering B3” - ”Yta B3”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 20 ligger på sandig mark, i en sänka
vid mellan två strandvallar (båda NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 6,5 m² (3 x 2 m + 1 m²). Yta 20 öppnades med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen.
Vid ett andra besök av sökhundarna under pågående fältarbete markerade de vid sidan om öppnat schakt,
varpå detta utvidgades norrut, men inget av antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester av brända
ben kunde ses. Schaktet rensades till ett djup av 5-10 cm under torven.
Koordinater: N 7178641,9 / E 795703,5
Höjd efter rensning: ca 25,8-25,9 m ö h
•
Yta 21 (”sökhundsmarkering B4” - ”Yta B4”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 21 ligger på sandig mark, på en
strandvall (NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 4 m² (2 x 2 m). Yta 21 öppnades med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen. Inget av antikvariskt intresse
framkom och inga synliga rester av brända ben kunde ses. Schaktet rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178631,1 / E 795702,1
Höjd efter rensning: ca 26,0-26,2 m ö h
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•
Yta 22 (”sökhundsmarkering C” - ”Yta C”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 22 ligger på sandig mark, på västra
sluttningen av en strandvall (NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 4 m² (2 x 1 + 2 x 1 m). Yta 22 öppnades
med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben) på platsen. Inget
av antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester av brända ben kunde ses. Schaktet rensades till ett
djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178643,5 / E 795710,6
Höjd efter rensning: ca 26,1-26,3 m ö h
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•
Yta 23 (”sökhundsmarkering D” - ”Yta D”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 23 ligger på sandig mark, på en plan
yta som ca 3 m österut övergår i ett litet strandhak (NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 3 m² (2 x 1,5 m).
Yta 23 öppnades med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben)
på platsen. Inget av antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester av brända ben kunde ses. Schaktet
rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178658,7 / E 795732,9
Höjd efter rensning: ca 25,9-26,0 m ö h
•
Yta 23 (”sökhundsmarkering D” - ”Yta D”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 23 ligger på sandig mark, på en plan
yta som ca 3 m österut övergår i ett litet strandhak (NNV-SSÖ). Schaktet har en area av ca 3 m² (2 x 1,5 m).
Yta 23 öppnades med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben (eller fettsyror från brända ben)
på platsen. Inget av antikvariskt intresse framkom och inga synliga rester av brända ben kunde ses. Schaktet
rensades till ett djup av 5 cm under torven.
Koordinater: N 7178658,7 / E 795732,9
Höjd efter rensning: ca 25,9-26,0 m ö h
•
Yta 24 (”sökhundsmarkering N” - ”Yta N”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 24 ligger på grusig sandmark norr
om kokgroparna A1 och A2. Yta 24 begränsas mot söder av ett markfast klippblock. Schaktet har en area av
ca 3 m² (oregelbunden form). Yta 24 öppnades med anledning av att sökhundarna markerat för brända ben
(eller fettsyror från brända ben) på platsen. Till att börja med öppnades en yta motsvarande 2,5 x 2 m. I den
ytan påträffades enstaka knytnävsstora stenar (0,05-0,10 m st). Direkt vid avtorvning framkom vad som tycktes vara mycket små, fragmentariska brända ben, men som vid kontroll i mikroskop enbart var sandkorn av
kvarts. Rostjorden hade en del färgningar, men de bedömdes alla vara naturliga. Även vid det andra besöket,
under pågående fältarbete, markerade en sökhund invid det då öppnade schaktet, vilket föranledde en utvidgning av schaktet västerut. I utvidgningen påträffades två kvartsavslag (F nr 5 och F nr 6), men fortfarande
inga synliga brända ben. Schaktet rensades till ett djup av 6-7 cm under torven. En kvadratmeter mitt i Yta
24 grävdes ytterligare 10 cm djupare för att se marklagerföljd. Den var naturlig, utan störningar av mänsklig
verksamhet.
Koordinater: N 7178597,0 / E 795706,1
Höjd efter rensning: ca 27,3-27,4 m ö h
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•
Yta 25 (”Yta Anläggning 1” och ”sökhundsmarkering M”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 25 placerades över NÖ halvan av
A1 (kokgrop). Marken består av grovkornig sand och grus som mot botten av anläggningen övergår i stenig
morän. Söder om anläggningen är en brant och där blir marken mycket stenigare även på ytan. Anläggningen har placerats där det är möjligt att gräva på ett enkelt sätt i sandmark. Yta 25 har en area om 10 m² (5
x 2 m). Schaktet öppnades i syfte att undersöka anläggningen och för att få fram en profilsektion för att se
anläggningen i genomskärning. En sökhund markerade också för brända ben eller för fettsyror från brända
ben, men då i den del av gropen som inte grävdes. (Där hunden markerade stod också en fullvuxen tall, vilket
avgjorde vilken sida av gropen som schaktet skulle placeras på). Ytligt i Yta 25 påträffades enstaka naturrunda
moränstenar i kanten på gropen, på insidan av gropens vall. I de delar av Yta 25 som inte grävdes djupare för
att få fram profilsektionen rensades schaktet ned till 10 cm djup under torven.
Koordinater: N 7178595,1 / E7957004
Höjd efter rensning: ca 27,5-27,6 m ö h
•
Yta 26 (”Yta Anläggning 3”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 26 placerades över N halvan av A3
(kokgrop). Marken består av grovkornig sand som mot botten av anläggningen övergår i stenig morän. Yta
26 har en area om ca 12 m² (6 x 2 m). Schaktet öppnades i syfte att undersöka anläggningen och för att få
fram en profilsektion för att se anläggningen i genomskärning. I de delar av Yta 25 som inte grävdes djupare för att få fram profilsektionen rensades schaktet ned till ungefär 5 cm djup under torven, till blekjordens
övergång till rostjord.
Koordinater: N 7178601,2 / E 795729,1
Höjd efter rensning: ca 26,9-27,1 m ö h
•
Yta 27 (”Yta Anläggning 6”)
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Schaktet Yta 27 placerades kring NNÖ halvan av
A6(kokgrop). Marken består av sand. Yta 27 har en area om ca 10 m² (5 x 2 m). Schaktet öppnades i syfte att
undersöka anläggningen och för att få fram en profilsektion för att se anläggningen i genomskärning. I de
delar av Yta 25 som inte grävdes djupare för att få fram profilsektionen rensades schaktet ned till 5 cm djup
under torven, där blekjorden övergick till rostjord..
Koordinater: N 7178623,1 / E 795725,9
Höjd efter rensning: ca 26,1-26,2 m ö h
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Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

5 Avslag

6 Avslag

7 Avslag

8 Avslag

9 Avslag

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Kvarts

Järn

Metall

4 Järnkrok

Brons

Bergart

Metall

Fyndkategori Material
Metall
Brons

3 Klubba m Bergart
skaftränna

2 Ring

F nr Sakord
1 Mynt

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

8

4

10

1028

18x13x9

17x16x6

38x20x8

25x23x5

30x26x9

102x88x80

Antal Vikt (g) Mått (mm)
1

Yta 9

Yta 9

Yta 25. nordväst om
markfast sten. Norr om
kokgroparna A1 och A2.
Yta 25. nordväst om
markfast sten. Norr om
kokgroparna A1 och A2.
Yta 9

Påträffad i Yta 6 intill A12
(skärvstenskoncentration)

Kontext

Fyndlista

Förhöjning av
fosfatvärden
Förhöjning av
fosfatvärden
Förhöjning av
fosfatvärden

Sökhundsmarkering
"Sökhundsyta N"

Metalldetektorfynd
(sent 1800 - tidigt
1900-tal)
Sökhundsmarkering
"Sökhundsyta N"

30,42

27,46

27,48

27,24
27,27
27,35

7178541,40 795720,68

7178596,69 795704,78

7178596,74 795704,64

7178604,75 795688,13
7178604,54 795688.72
7178604,26 795688,35

Kommentar
N
E
Z (m ö h)
Metalldetektorfynd (1- 7178658,44 795705,25 26,33
öring från 1899)
Metalldetektorfynd
7178605,95 795753,04 26,28
(sent 1800 - tidigt
1900-tal)
7178640,31 795683,35 26,44
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Prov
Kolprov
Kolprov
Kolprov

Kolprov

Kolprov

Kolprov

Kolprov
Kolprov
Kolprov
Kolprov
Kolprov

Kolprov

Id
Kp 1
Kp 2
Kp 3

Kp 4

Kp 5

Kp 6

Kp 7
Kp 8
Kp 9
Kp 10
Kp 11

Kp 12

A6

A3
A6
A6
A6
A6

A3

A9

A9

Anläggning
A9
A9
A1

Kokgrop

Kokgrop
Kokgrop
Kokgrop
Kokgrop
Kokgrop

Kokgrop

Härd

Härd

Anläggningstyp
Härd
Härd
Kokgrop

E
795677,06
795677,09
795699,89

795729,23
795726,28
795726,21
795726,22
795725,31

7178622,54 795725,48

7178600,40
7178622,55
7178622,26
7178622,14
7178623,46

7178600,34 795729,26

7178643,16 795676,90

7178643,18 795676,90

N
7178643,17
7178643,15
7178594,43

25,41

26,59
25,79
25,60
25,60
31,57

26,67

25,96

25,94

Z
26,14
25,93
27,13

Kolprover

C14-analys (bilaga 6:1)
Vedartsanalys (bilaga 6:2)

C14-analys (bilaga 6:1)
Vedartsanalys (bilaga 6:2)
C14-analys (bilaga 6:1)
Vedartsanalys (bilaga 6:2)
C14-analys (bilaga 6:1)
Vedartsanalys (bilaga 6:2)
C14-analys (bilaga 6:1)
Vedartsanalys (bilaga 6:2)

Utförd analys

Utgår. Dålig inmätning (se
höjdvärdet = prov utan säker
kontext)

Samma prov som KP5, dubbel
inmätning
Samma prov som KP4, dubbel
inmätning

Kommentar
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Lipidprov

Lipidprov

Makroprov
(lipidprov?)
Makroprov
(lipidprov?)
Referensprov
Referensprov

FP 2

FP 3

MP 1

RefP 4

RefP 2

MP 4

Prov
Lipidprov

Id
Fp 1

-

-

A12

A9

A 10

A6

Anläggning
A3

-

-

Kokgrop

Härd

Härd

Kokgrop

Anläggningstyp
Kokgrop

7178537.66

7178607,75

7178622,90

7178643,14

7178579,49

7178622,67

N
7178600,39

795692,45

795764,91

795726,11

795677,26

795764,30

795725,30

E
795729,36

30,36

25,78

25,54

25,84

27.00

25,55

Z
26,53

Ja, Lipidanalys
(bilaga 6:3)
Ja, Lipidanalys
(bilaga 6:3)
Ja, Lipidanalys
(bilaga 6:3)

Utförd analys

Lipidrover (Fettsyreprover)

Mindre påse, botten i relation
till kollager

Kan eventuellt innehålla
mikroskopiska benrester.

Kommentar

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 5:2
										Lipidprover (Fettsyreprover)

41

42

Jordprov

Jordprov

Jordprov

Jordprov

Referensprov
Referensprov

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

RefP 1

RefP 3

Prov
Jordprov
Jordprov

Id
Mp 1
MP 2

-

-

A6

A 10

A6

A3

Anläggning
A9
A1

-

-

Kokgrop

Härd

Kokgrop

Kokgrop

Anläggningstyp
Härd
Kokgrop

7178537,63

7178607.78

7178622,51

7178579,77

7178622,90

7178600,39

25,75

25,43

26,96

25,54

26,63

Z
25,84
27,19

7956692,42 30,42

795764,91

795725,93

795764,34

795726,11

795729,29

E
795677,26
795699,82

Makrofossilprover
N
7178643,14
7178594,47

Ja, Makrofossil
(bilaga 6:4)
Ja, Makrofossil
(bilaga 6:4)
Ja, Makrofossil
(bilaga 6:4)

Ja, Makrofossil
(bilaga 6:4)
Ja, Makrofossil
(bilaga 6:4)

Utförd analys

På plats där inga indikationer finns på
fornlämning
På plats där inga indikationer finns på
fornlämning

Vid grävningen tycktes ses
mikroskopiskt små benfragment.
(Analysen visade inga ben).
Mindre påse, botten i relation till
kollager

Kommentar
Begränsad mängd i påsen
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Uppsala 2019-01-24
Olof Östlund
Skellefteå museum
Box 146
931 22 SKELLEFTEÅ
Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Göran Possnert
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Rum 4143
Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala
Telefon:
018 – 471 30 59
Telefax:
018 – 55 57 36
Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se

Resultat av
(p 1974)

14C

datering av träkol från Bureå 356:1, Bureå, Västernbotten.

Förbehandling av träkol och liknande material:
1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning
av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och
benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.
Före acceleratorbestämningen av 14C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

E-post:
Goran.Possnert@physics.uu.se

RESULTAT
Labnummer
Ua-60666
Ua-60667
Ua-60668
Ua-60669

Prov
A1 KP3
A3 KP6
A6 KP12
A9 KP4/KP5

Med vänlig hälsning

Göran Possnert / Lars Beckel

δ13C‰ V-PDB
-24,8
-24,7
-27,7
-24,1

C age BP
1 430 ± 30
1 496 ± 32
2 224 ± 33
2 222 ± 33
14
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-60666 1430±30BP
Ua-60667 1496±32BP
Ua-60668 2224±33BP
Ua-60669 2222±33BP
1000CalBC

500CalBC

CalBC/CalAD
Calibrated date

500CalAD

1000CalAD
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Radiocarbon determination

IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-60666 : 1430±30BP

1700BP

68.2% probability
605AD (68.2%) 650AD
95.4% probability
570AD (95.4%) 660AD

1600BP
1500BP

47

1400BP
1300BP
1200BP

300CalAD 400CalAD 500CalAD 600CalAD 700CalAD 800CalAD 900CalAD
Calibrated date

Radiocarbon determination

IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-60667 : 1496±32BP

1700BP

68.2% probability
540AD (68.2%) 605AD
95.4% probability
430AD ( 9.0%) 490AD
530AD (86.4%) 650AD

1600BP
1500BP
1400BP
1300BP
1200BP

300CalAD

400CalAD

500CalAD

600CalAD

Calibrated date

700CalAD

800CalAD
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Ua-60668 : 2224±33BP
68.2% probability
370BC ( 7.8%) 340BC
310BC (60.4%) 200BC
95.4% probability
380BC (95.4%) 200BC

2300BP
2200BP
2100BP
2000BP

500CalBC 400CalBC 300CalBC 200CalBC 100CalBCCalBC/CalAD100CalAD
Calibrated date

IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2400BP
Radiocarbon determination
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Radiocarbon determination

2400BP

Ua-60669 : 2222±33BP
68.2% probability
370BC ( 7.0%) 340BC
310BC (61.2%) 200BC
95.4% probability
380BC (95.4%) 200BC

2300BP
2200BP
2100BP
2000BP

500CalBC 400CalBC 300CalBC 200CalBC 100CalBCCalBC/CalAD100CalAD
Calibrated date
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Vedlab rapport 18098
Vedartsanalyser på material från Västerbotten,
Bureå sn. Raä 356:1 FU.

_________________________________________________________________________________________

Adress:
Kattås
670 20 GLAVA

Telefon:
070 34 00 645
E-post: vedlab@telia.com

Bankgiro:
5713-0460
www.vedlab.se

Organisationsnr:
650613-6255
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VEDLAB
Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 18098

2018-11-06

Vedartsanalyser på material från Västerbotten, Bureå sn. Raä 356:1 FU.
Uppdragsgivare: Olof Östlund/Skellefteå Museum
50

Arbetet omfattar fyra kolprover från en förundersökning av boplatsrelaterade anläggningar.
Alla fyra proverna innehåller kol från tall. Inga andra trädslag dök upp i materialet. Tall kan orsaka hög
egenålder, något som får tas med vid bedömning av dateringsresultaten.
Analysresultat
Anl.

ID

1
9
3
6

3
4/5
6
12

Anläggningstyp

Kokgrop
Härd
Kokgrop
Kokgrop

Provmängd

18,6g
10,0g
31,4g
6,0g

Analyserad
mängd

Trädslag

0,2g 6 bitar
3,0g 7 bitar
0,2g 4 bitar
3,6g 23bitar

Tall 6 bitar
Tall 7 bitar
Tall 4 bitar
Tall 23 bitar

Utplockat
för 14C-dat.

Övrigt

Tall 50mg
Tall 62mg
Tall 78mg
Tall 118mg

Erik Danielsson/VEDLAB
Kattås
670 20 GLAVA
Tfn: 070 34 00 645
E-post: vedlab@telia.com
www.vedlab.se
De här trädslagen förekom i materialet
Art

Latin

Tall

Pinus
silvestris

Max
Växtmiljö
ålder
400 år Anspråkslös men trivs på
näringsrika jordar. Den är
dock ljuskrävande och blev
snabbt utkonkurrerad från de
godare jordarna när granen
kom

Egenskaper och användning

Övrigt

Stark och hållbar.
Konstruktionsvirke, stolpar,
pålar, båtbygge, kärl (ej för
mat) takspån, tjärbloss, träkol,
tjärbränning

Underbarken till nödmjöl,
årsskott kokades för Cvitaminerna. Även som
kreatursfoder

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar.
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska
floran. Brepol, Turnhout 1992.
Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500.
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade
och färska vedprover.
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Inledning
Följande rapport behandlar molekylär analys av extraherbara organiska komponenter
(extraktivämnen) i tre prover, varav två referensprover, tagna på en boplats med sju
registrerade kokgroper, en boplatsgrop och två härdar, Raä Bureå 356:1, Skellefteå kommun.
Prover är taget i anläggning 6, en kokgrop med stenpackning och med fyllning ovanpå en
träkolsbädd. Referensproverna är tagna i området där arkeologer bedömt att ingen mänsklig
verksamhet pågått. Kolprov som genomgått vedartsanalys visar att veden är tall. Proverna
(Tab. 1) skickades av arkeolog och kulturmiljöantikvarie Olof Östlund, Skellefteå museum,
till Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms universitet, för analys.
Tabell 1. Provnummer och provbeskrivning.
Provnummer
Typ av prov
MP 4
Anläggning 6, mot botten, i relation till kollager
Ref 2
Referensprov 2
Ref 4
Referensprov 4
Bakgrund
Det är intressant att konstatera att några av de första biomolekylära analyserna någonsin av
material från kokgropar gjordes på material från den intilliggande Harrsjöbackenboplatsen,
Raä Bureå 351:1. Dessa analyser som rapporterades i skrift för nu 27 år sedan (Isaksson
1992). Forskningsfält har utvecklats en hel del sedan dess.
Organiska lämningar i jord härstammar från levande organismer, så som växter, djur, insekter
och mikroorganismer (Eriksson et al. 2011). Därför faller analysen av organiska rester inom
det större fält som benämns biomolekylär arkeologi (jfr Isaksson et al. 2004, Isaksson 2007,
Brown & Brown 2011). Grovt sett kan organiskt material indelas i kolhydrater, proteiner och
lipider (fett, vaxer). En annan grupp av organiska material är kådor, hartser och tjäror,
huvudsakligen bestående av olika typer av terpener, vilka ibland räknas som lipider (KögelKnabner 2002). Möjligheten att finna dessa olika material i arkeologiska prover varierar
mycket med de olika materialgruppernas kemiska egenskaper, framför allt deras benägenhet
att lösa sig i vatten, deras tendens att oxideras och deras motståndskraft gentemot
mikroorganismer (Amelung et al. 2008). Sockerarter utgör omkring hälften av det organiska
material som tillförs marken från växter (Kögel-Knabner 2002; Medeiros & Simoneit 2007;
Rogge et al. 2007; Füzfay et al. 2008) men dessa blir vanligen snabbt föda åt maskar och
marklevande mikroorganismer. De allra flesta lipider och många terpener är olösliga eller
svårlösliga i vatten och bevaras därför bättre. Många terpener är dessutom motståndskraftiga
mot mikroorganismer. Det är av denna anledning som fokus i analysen lagts på just lipider
och terpener.
Generellt sett bryts allt organiskt material förr eller senare ned i sina beståndsdelar, varför
problematik kring nedbrytning, bevarande, borttransport och ackumulering alltid är centralt.
Deponerat organiskt material utgör därför heller inte någon passiv relikt utan medverkar
påtagligt i markprocesserna, till exempel genom att bidra med näringsämnen och kemisk
energi. Faktorerna som påverkar det organiska materialets nedbrytningsgrad är många.
Jordens porositet och stabilitet är viktig, men viktigast är kanske miljön. Till miljön hör
1
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faktorer som klimat och temperatur, lufttillförsel, fuktighetsgrad och pH i marken. De
föreningar som påträffas vid analys kan vara oförändrade, delvis nedbrutna eller ämnen
syntetiserade under nedbrytningsprocesserna.
Ämnen som bevarar en igenkännbar struktur länge i marken kallas biomarkör. En biomarkör
karaktäriseras av att den är stabil och unik för sitt ursprung. Detta ursprung kan dock vara
olika specifikt för olika biomarkörer, där vissa markörer är karakteristiska för växter i största
allmänhet medan andra markörer kan vara karakteristiska för mer specifika grupper av växter.
Med goda kunskaper om nedbrytningsprocesserna kan stabila nedbrytningsprodukter av
biomolekyler användas som biomarkörer (Peters et al. 2005). Under depositionstiden tillförs
ytterligare föreningar från nedbrutet växtmaterial, döda djur, insekter och mikroorganismer.
Även omflyttning i marken orsakad av marklevande djur, insekter och rötter, s.k. bioturbation,
inverkar och så även allehanda mänskliga aktiviteter. Innehållet i ett prov utgör summan av
alla dessa processer. Därför är det alltid viktigt att ha en idé om vad det är man letar efter.
En kemisk reaktion som drabbar dubbelbindningar är autoxidation. Denna process bidrar till
att omättade fettsyror bryts ned mycket snabbare än mättade. Autoxidationen induceras av till
exempel värme eller solljus och fortlöper sedan av sig själv. Resultatet blir att fettsyran bryts
sönder och kan bilda en lång rad kortkedjiga nedbrytningsprodukter. Många av dessa små
nedbrytningsrodukter är så pass polära att de är lösliga i vatten och därför transporteras bort
av markvattnets perkolation. Om det organiska materialet hettats upp innan det hamnat i
marken kan andra ämnen bildas som är mer stabila. Detta skulle kunna vara aktuellt för de i
denna rapport behandlade provet eftersom de härrör från en kokgrop. Vid upphettning kan en
del av de fleromättade fettsyrorna omvandlas till -(o-alkylfenyl)fettsyror (Artman &
Alexander 1963:644, Matikainen et al. 2003:567f), vilka är beständiga över arkeologisk tid
(Hansel et al. 2004, Heron et al. 2010). I akvatiska animaliska fettrester skall det finnas
alkylfenylfettsyror med 16, 18, 20 och 22 kolatomer. Linolensyran (C18:3) finns även i flera
vegetabiliska oljor, så om sammansättningen av alkylfenylfettsyror domineras kraftigt av C18
tyder detta på förekomsten av vegetabiliska fettrester (olja) (Isaksson et al. 2005). Fettsyran
C20:3 finns även i inälvsmat (t ex lever) från landlevande djur varför alkylfenylfettsyran C20
inte är specifik för ett akvatiskt ursprung. När fetter hettas upp under reducerande, syrefattiga
förhållanden kan reaktioner också ske mellan fria fettsyror. En serie produkter av dessa
reaktioner är långkedjiga ketoner med ojämnt antal kolatomer (C29-C35), där
karbonylgruppen sitter på den mittersta kolatomen (Evershed et al. 1995). Både bildandet av
alkylfenylfettsyror och långkedjiga ketoner är kemiska processer som kräver hetta men för att
ämnena skall bevaras alls krävs att denna upphettning inte varit för hög och med begränsad
syretillförsel. Det som orsakar den största förlusten av organiskt material under depositionen i
marken är dock de biologiska processerna; de är enzymkatalyserad och därför mycket
effektiva, till exempel -oxidation av fettsyror. Men organiska föreningar kan på olika sätt
och i olika stor utsträckning undkomma nedbrytning. Ämnen kan adsorberade inuti godset på
oglaserad keramik, inkapslas i korrosionen på metallföremål, kapslas in i aggregat i jorden
eller adsorberas eller bindas till jordens mineraler eller organiska komponenter. De bundna
föreningarna kan brytas loss på kemisk väg för att analyseras. Ett problem är dock att man då
även bryter loss ämnen bundna i recenta material och marklevande organismer vilket ger en
mycket komplicerad bild. I de aktuella proverna har därför endast lösningsmedelslösliga
ämnen analyserats.
I av människan opåverkad jord dominerar vanligen rester efter nedbrutet växtmaterial, vilka
lämnar spår i form av sackaridrester från cellulosa och andra polysackarider, linganer från
lignin, hydroxy- och dikarboxylsyra från kutin och suberin, samt långkedjiga (fler än 20
2
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kolatomer) fettsyror, alkanoler och alkaner, från framför allt växternas kutikula, ett skyddande
lager utanpå framför allt ovanjordiska växtdelar. Suberin kallas även för korkämne och finns
bland annat i bark, men utgör den huvudsakliga beståndsdelen i de yttre cellväggarna i
underjordiska växtdelar (Kögel-Knabner 2002). Distributionen av fettsyror, alkanoler och
alkaner i jorden är vanligen monomodal och kolkedjelängden på det ämne som dominerar
brukar benämnas Cmax. Värdet på Cmax beror av vilka typer av växtmaterial som brutits ned
och beror därför också på vilken växtlighet som funnits (jfr Saiz-Jimenez et al. 1996;
Hjulström & Isaksson 2007; Diefendorf et al. 2011; Mueller et al. 2012). I depåfetter från
växter och djur är fettsyrorna huvudsakligen kortkedjiga; de har färre än 20 kolatomer i
kedjan. Domineras distributionen av kortkedjiga fettsyror är detta ett tecken på att depåfetter
deponerats. Distributionen kan då även vara bimodal, med en dominerande fettsyra med fler
än 20 kolatomer och en med färre än 20. För att få en indikation på om depåfetter härrör från
växter (nötter, fröer, osv) eller djur (späck, talg, mm) kan kvoten mellan stearin- (C18:0) och
palmitinsyra (C16:0) beräknas. I depåfetter från växter dominerar palmitinsyran kraftigt och
kvoten C18:0/C16:0 är därför låg. I fetter från terrestriskt djur (ej fisk och marina djur) kan
istället stearinsyran dominera och kvoten C18:0/C16:0 blir högre. Denna kvot används på
lipidrester i keramik, som ju är en stabilare deposition än jordar (jfr Isaksson 2000, Olsson &
Isaksson 2008), men har visats användbar på så väl recenta jordar (Rogge et al. 2006,) som
förhistoriska kulturlager (Hjulström et al. 2008). Fettrester från akvatiska djur och fiskar kan
innehålla tre isoprenoida fettsyror; 4, 8, 12-trimetyltridekansyra (4, 8, 12-TMTD), 2,6,10,14tetramethylpentadecansyra (2, 6, 10, 14-TMPD, även kallad pristansyra) och 3, 7, 11, 15tetrametylhexadekansyra (3, 7, 11, 15-TMHD, även kallad fytansyra). Fytansyra kan
dessutom bildas genom oxidation av fytol, vilken i sin tur kommer från klorofyll. Klorofyll
finns som bekant i gröna växter men kan också komma från fotosyntetiserande
mikroorganismer. Om fytolen istället oxideras och biohydrogeneras av mikroorganismer så
kan två diastereoisomerer uppstå av fytansyran beroende på vilka mikroorganismer som står
för processen (Schröder & Vetter 2011). Detta gör att den ena är vanligare i marina
organismer och den andra i fetter från idisslare (Lucquin et al. 2016). Att separera dessa båda
diastereoisomerer från varandra kräver en lite annan kromatografi än den som tillämpats i
detta arbete. Eftersom ingen fytansyra påträffats i de aktuella proverna så har detta inte gjorts
för de aktuella proverna från Bureå 356:1.
För att få en säker korrelation mellan en organisk förening påträffad i ett jordprov och dess
ursprung är det nödvändigt att noga analysera dess kemiska struktur. Många organismer
använder samma utgångsämnen för att syntetisera likartade föreningar men skillnader i
biosyntes mellan olika organismer gör att små strukturella särarter uppstår (jfr Peters et al.
2005). Ett exempel är kolvätet skvalen som är ett generellt utgångsämne, men som kan
omvandlas till en rad olika föreningar beroende på vilken typ av organism som står för
biosyntesen. Till exempel bildar många växter bland annat kampesterol, stigmasterol eller sitosterol, djur bildar kolesterol och svampar bildar ergosterol (jfr Isaksson et al. 2010) av
skvalen. Häri ligger alltså en möjlighet att separera lipider av olika biologiskt ursprung. I detta
arbete har ovan nämnda steroler, kampesterol, stigmatserol, -sitosterol och kolesterol, sökts i
jordproverna. Genom mikrobiologisk reduktion av en dubbelbindning omvandlas steroler i
marken vanligen till 5-stanoler, en tämligen stabil grupp föreningar som kan bevaras mycket
länge i marken. Om sterolerna passerat ett mag-tarm system innan de hamnat i jorden
omvandlas de istället till 5-stanoler och kan användas som indikatorer på fekalt material.
Analys av steroler och stanoler i jordprover ur recenta och förhistoriska kulturlager har på
olika sätt tillämpats tidigare (jfr Isaksson 1998, Hjulström et al. 2008, Hjulström & Isaksson
2009). För att undersöka spår efter hanteringen av eld har förekomsten av di- och triterpener i
jordproverna undersökts. Detta är ämnen som finns i kådor, hartser, tjäror, rök och sot (jfr
3
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Aveling 1998, Semoneit et al. 2000, Peters et al. 2005, Hjulström et al. 2006). Triterpener
finns även i kutikulans ytterskikt (epikutikulan) hos flera växter. Sammansättningen av dessa
skiljer sig åt mellan olika växter på olika nivå. Vissa kan skilja mellan gömfröiga och
nakenfröiga växter, medan andra är mer eller mindre specifika på familjenivå, till exempel
Pinaceae och Betulaceae, och enstaka på artnivå så som Panicum miliaceum (BurnoufRadosevich et al. 1985; Medeiros & Simoneit 2007; Hernández Vázquez et al. 2012; Bossard
et al. 2013; Cargnin & Gnoatto 2017; Rontani et al. 2017). Friedelaner förekommer i
angiospermer, blomväxter, märkbart i bark men även i andra växtdelar (Amelung et al. 2008;
Shan et al. 2013). Två andra triterpener som finns i kutikulans ytterskikt hos en lång rad olika
växter är - och -amyrin (Hernández Vázquez et al. 2012). Oleanolsyra och ursolsyra är
triterpener som förekommer i vaxlager (kutikulan) utanpå många kärlväxter, iögonfallande
mycket i till exempel skalet på många frukter och bär (jfr Cargnin & Gnoatto 2017). Oleanoloch ursolsyra återfinns därför särskilt rikligt i jordar från fruktträdgårdar till exempel (Rogge
et al. 2007).
Analysteknik
Proverna torkades först i ugn. Därefter siktades proverna genom en sikt med maskvidd 0,5
mm (jfr Isaksson 1997), varvid de bearbetades varsamt i syfte att bryta upp aggregat som
bildats vid torkningen. Omkring 2 gram av proverna togs ut med hjälp av spatel och vägdes in
kvantitativt. Extraktionen av lipidrester utfördes med hjälp av 2,0 ml diklormetan blandat med
1,0 ml metanol i ultraljudsbad i 30 minuter (jfr Medeiros & Simoneit 2007). Rören
centrifugerades i 30 minuter med 3000 varv per minut. Ur de nu klara extrakten överfördes
1,0 ml till preparatrör och lösningsmedlet avdunstades med hjälp av kvävgas. De erhållna
lipidresterna behandlades med 50 l bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 10% (v)
klortrimetylsilan i blocktermostat vid 70°C i 20 minuter. Överblivet reagens avlägsnades med
kvävgas. De derivatiserade proverna löstes i 100 l n-hexan och 1 l injicerades i GCMS:n.
Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf med en SGE BPX5 kapillärkolonn (30m x
220m x 0,25m) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 25 Psi)
vid 325C med hjälp av en Agilent 7683B Autoinjektor. Ugnen var temperaturprogrammerad
med en inledande isoterm på två minuter vid 80C. Därefter ökades temperaturen med 10C
per minut till 360C följt av en avslutande isoterm på 15 minuter. Som bärgas användes
helium (He) med ett konstant flöde på 2,0 ml per minut.
Gaskromatografen var kopplad till en HP 5973 Masselektiv detektor via ett interface med
temperaturen 360C. Fragmenteringen av separerade föreningar gjordes genom elektronisk
jonisering (EI) vid 70 eV. Temperaturen i jonkällan var 230C. Massfiltret var satt att skanna
i intervallet m/z 50-700, vilket ger 2,29 skanningar/sekund, och dess temperatur var 150C.
Insamling och bearbetning av data gjordes med mjukvaran MSD ChemStation.
Allt glas som användes var tillbörligt diskat och endast lösningsmedel av renhetsgraden Pro
analysi eller motsvarande användes. Den kromatografiska reproducerbarheten låg på ±0,05
minuter retentionstid och detektionsnivån av lipider jorden var minst 0,06g/g, beroende av
de olika ämnenas fragmenteringsmönster. Kvantifieringen utfördes mot en extern
kalibreringskurva (r2 = 0,954).
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Resultat
Resultaten av analysen sammanfattas i nedanstående tabell 2.

56

Tabell 2. Alla haltmått uttrycks i mg extraktivämnen per gram torr jord. Under Fettsyror
redovisas distributionen av fettsyror i formatet k(m)n, där k är den antalet kolatomer i
kolkedjan på den kortaste fettsyran, n på den längsta och m den dominerande fettsyrans
kolkedjelängd. Vid en bimodal distribution anges k(m,m)n där m är den av de två
dominerande fettsyrorna som det finns mest av. C18:0/C16:0 är kvoten mellan de två
fettsyrorna stearinsyra och palmitinsyra. En hög kvot kan indikera bidrag från terrestriska
animalier om distributionen är bimodal (se ovan). Sterolkvoten är kvoten kolesterol /
(kampesterol+stigmatserol+-sitosterol), ett mått på det relativa bidraget från animaliska
fetter (kolesterol) i förhållande till vegetabiliska; ”≈0,0”innebär att endast spår av kolesterol
påvisats i provet. Alkanoler beskrivs enligt motsvarande format som för fettsyrorna.OH FS
beskriver distributionen av-hydroxyfettsyror enligt motsvarnade format som för fettsyror.
DKS beskriver distributionen av dikarboxylsyror enligt motsvarande format som för fettsyror.
C29-35 ketoner redovisar förekomsten av långkedjiga ketoner. AFFS redovisar förekomsten av
-(o-alkylfenyl)fettsyror enligt formatet Cn där n är antalet kolatomer i kolkedjan.
Koprostanol och 5-stigmastanol är ämnen som indikerar fekalt material, det sistnämnda
från växtätare. IPFS betecknar isoprenoida fettsyror; ”T” = TMTD (4, 8, 12trimetyltridekansyra), ”Pr” = Pristansyra, ”Fy” = Fytansyra. DHA är dehydroabietinsyra,
den dominerande diterpenen i harts från trä av släktet Pinaceae, anges som procent av
totaljonkromatogramets area. DHA Me är metyldehydroabietat, ett ämne som bildas vid
reducerande bränning genom att DHA reagerar med metanol (träsprit). DHA Me förekommer
i låg halt i rök och sot och i högre halt i tjära. TT betecknar triterpener; ”Be” =
Betulin,”A” och ”A”= - respektive -amyrin, ”Ur”= ursolsyra,”Ol” = oleanolsyra,
”Mi” = miliacin, ”Fr” = friedelaner. ”x” markerar att ämnet påvisats med säkerhet, ”sp.”
att möjliga spår av ämnet förekommer och ”-” att ämnet sökts men inte påträffats.
Prov

Halt Fettsyror C18:0/ Sterol- Alkanoler
C16:0 kvot
g/g

MP 4

3,96 9(16,20)26 0,77

0,0

20(20)32 20(22)28

-

-

-

-

-

4,88 0,25

Ur

Ref 2

0,16 12(24)28

0,76

0,0

20(20,26)30 20(22)28

-

-

-

-

-

1,66

-

Ur

Ref 4

0,34 14(22)30

1,06

0,0

20(20,26)30 20(22)28

-

-

-

-

-

0,10

-

Ur

OH FS

C29-35 AFFS Kopro- 5- IPFS DHA DHA
ketoner
stanol stigma Me
%
stanol

TT

Diskussion
Halten extraktivämnen är påfallande högt i provet, högre än i de två referensproverna.
Fettsyradistributionen i provet är bimodal och referenserna monomodal, vilket ger en
indikation om att provet tillförts större mängder depåfetter än referensproverna. Värdena på
kvoten stearin- per palmitinsyra (C18:0/C16:0) är däremot lika mellan prover och referenser i
den bemärkelsen att provet inte sticker ut på något sätt.
Sterolkvoten (kolesterol / (kampesterol+stigmatserol+-sitosterol)) är noll i alla prover
eftersom inget kolesterol kunde påvisas; flera av fytosterolerna finns i proverna. Inga
markörer för akvatiska animalier, så som de tre isoprenoida fettsyrorna 4, 8, 12trimetyltridekansyra (TMTD), 2,6,10,14-tetramethylpentadecansyra (pristansyra) och 3, 7, 11,
15-tetrametylhexadekansyra (fytansyra), har kunnat påvisas. Avsaknaden av belägg är dock
inget belägg för avsaknad i dessa sammanhang. Fytosterolerna skulle kunna antyda att fettet
5

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 6:3
										Lipidanalys (Fettsyreanalys)

är av vegetabiliskt ursprung men fytosterolerna kan lika gärna härröra från nedbrutet
växtmaterial som tillkommit under depositionstiden.
Inga av de ämnen som bildas vid upphettning av fetter (Heron et al. 2010) har påvisats, men
dessa ämnen (långkedjiga ketoner och -(o-alkylfenyl)fettsyror) är också betydligt vanligare
att finna i exempelvis keramik eller i förkolnade organiska lämningar.
I referensproverna dominerar samma långkedjiga alkanol, C26, medan provet avviker med att
vara dominerat av C22. Distributionerna i referensproverna är dock bimodala med just C20
som det lägre max. Provet och referenserna domineras alla av långkedjiga fettsyror med olika
kolkedjelängd. Detta antyder att samtliga prover kan ha tillförts lite olika växtmaterial. Då
dessa ämnen är allmänt förekommande komponent i växtvaxer så är det svår att knyta dem till
något specifikt ursprung (Mueller et al. 2012). I provet och de två referenserna finns mycket
snarlika distributioner av-hydroxyfettsyror från kutin eller suberin. Kutin finns framför allt
utanpå ovanjordiska växtdelar, medan suberin utgör den huvudsakliga beståndsdelen i de yttre
cellväggarna i underjordiska växtdelar (Kögel-Knabner 2002). Samtliga domineras av C22,
och då C20-26 -hydroxyfettsyror framför allt utgör biomarkörer för rötter (Mueller et al.
2012) så torde dessa främst ha tillkommit under depositionstiden från nedbrutet rotmaterial.
Några indikationer på fekalt material har inte kunnat påvisas.
Diterpenen dehydroabietinsyra från harts av släktet Pinaceae finns i högre relativ andel i
provet, jämfört med de båda referenserna. I provet finns även den metylerade hartssyran,
metyldehydroabietat. Detta ämne finns i låg halt i kåda men det bildas mer av den vid
torrdestillation (tjärbränning) eftersom dehydroabietinsyran då reagerar med metanol (träsprit)
som frigörs i samma process. Det är här dock så låg halt att det troligen inte rör sig om tjära.
Ämnet torde antingen komma från rök och sot av ved från gran eller tall eller från kåda eller
harts från virket i sig. I tjära är kvoten DHA Me/DHA ofta lite drygt 0,3 och i färsk kåda ofta
omkring 0,04. Kvoten i provet är ca 0,05 vilket ligger kåda närmast (jfr Hjulstöm et al. 2006).
Detektionen av dehydroabietinsyra stämmer väl med vedartsanalyses bestämning av kol från
tall.
Av triterpenerna som sökts har ursolsyra påträffats i samtliga prover. Ursolsyra är ett ämnen
som förekommer i kutikulan utanpå många kärlväxter men märkbart i skalet på många frukter
och bär (jfr Isaksson 2005; Cargnin & Gnoatto 2017; Rogge et al. 2007). Precis som för hydroxyfettsyrorna så torde ursolsyran ha tillkommit under depositionstiden från nedbrutet
växtmaterial på platsen.
Sammanfattning
Denna rapport har behandlat resultaten av molekylär analys av extraherbara organiska
komponenter (extraktivämnen) i tre prover, varav två referensprover, tagna i och i närheten av
en kokgrop (Anl. 6) på boplatsen Raä Bureå 356:1, Skellefteå kommun. Huvuddelen av
extraktivämnena härrör från växter. En hel del av dem bör ha tillkommit genom
markprocesser efter det att anläggningen övergivits. I provet från kokgropsfyllningen är
halten extraktivämnen påtagligt högre och där finns spår av depåfetter. Tyvärr fanns inga
biomarkörer som kan ge ledtrådar till om fettet är terrestriskt eller akvatiskt animaliskt. Det
finns markörer för vegetabiliskt ursprung men dessa kan komma från nedbrutet växtmaterial
från depositionstiden. I provet finns spår av kåda, rök eller sot från gran/tall. Provet och
referenserna innehåller spår av triterpener som finns i många kärl- och blomväxter, men är
påtagligt vanliga i vaxlager kring bland annat frukt och bär. Även dessa kan ha tillkommit
under depositionstiden.
6

57

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 6:3
										Lipidanalys (Fettsyreanalys)

Referenser
Amelung, W, Brodowski, S. Sandhage-Hofman, A., & Bol, R. 2008. Combining biomarker
with stable isotope analyses for assessing the transformation and turnover of soil organic
matter. I: Sparks, D. (Red.) Advances in Agronomy 100: 155-250.
Artman, N. R., & Alexander, J. C. 1968. Characterization of Some Heated Fat Components.
Journal of American Oil Chemists' Society 45. Champaign.
Aveling, E. M. 1998. Characterisation of natural products from the Mesolithic of Northern
Europe. Department of Archaeological Science. University of Bradford.
58

Bonzanini, F., Bruni, R., Palla, G., Serlataite, N. & Caligiani, A. 2009. Identification and
distribution of lignans in Punica granatum L. fruit endocarp, pulp, seeds, wood knots and
commercial juices by GC–MS. Food Chemistry 117.
Bossard, N., Jacob, J., Le Milbeau, C., Sauze, J., Terwilliger, V., Poissonnier, B., & Vergès,
E. 2013. Distribution of miliacin (olean-18-en-3-ol methyl ether) and related compounds in
broomcorn millet (Panicum miliaceum) and other reputed sources: Implications for the use of
sedimentary miliacin as a tracer of millet. Organic Geochemistry 63.
Brown, T. & Brown, K. 2011. Biomolecular archaeology. An Introduction. Wiley-Blackwell.
Burnouf-Radosevich, M., Delfel, N. E. & England, R. 1985. Gas Chromathography-Mass
Spectrometry of Oleanane- and Ursane-type triterpenes – Application to Chenopodium
Quinoa triterpenes. Phytochemistry 24 (9).
Cargnin, S. T. & Gnoatto, S. B. 2017. Ursolic acid from apple pomace and traditional plants:
A valuable triterpenoid with functional properties. Food Chemistry 220.
Diefendorf, A. F., Freeman, K. H., Wing, S. L. & Graham, H. V. 2011. Production of n-alkyl
lipids in living plants and implications of the geological past. Geochimica et Cosmochimica
Acta 75.
Erikssson, J., Dahlin, S., Nilsson, I. & Simonsson, M. 2011. Marklära. Studentlitteratur.
Evershed, R. P., Stott, A. W., Raven, A., Dudd, A. N., Charters, S. & Leyden, A.1995.
Formation of Loch-Chain Ketones in Ancient Pottery Vessles By Pyrolysis of Acyl Lipids.
Tetrahedron Letters 36. Oxford.
Füzfai, Zs., Boldizsár, I. & Molnár-Perl, I. 2008. Characteristic fragmentation patterns of the
trimethylsilyl and trimethylsilyl–oxime derivatives of various saccharides as obtained by gas
chromatography coupled to ion-trap mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1177.
Hansel, F. A., Copley, M. S., Madureira, L. A. S. & Evershed, R. P. 2004. Thermally
produced -(o-alkylphenyl)alkanoic acids provide evidence for the processing of marine
products in archaeological pottery vessels. Tetrahedron Letters 45. Oxford.
Hernández Vázquez, L., Palazon, J. & Navarro-Ocaña, A. 2012. The Pentacyclic Triterpenes
, -amyrins: A Review of Sources and Biological Activities. Chapter 23. I: Rao, V. (Red.)
Phytochemicals - A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health.
7

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 6:3
										Lipidanalys (Fettsyreanalys)

Heron, C., Nilsen, G., Stern, B., Craig, O. & Nordby, C. 2010. Application of lipid biomarker
analysis to evaluate the function of ’slab-lined pits’ in Arctic Norway. Journal of
Archaeological Science 37.
Hjulström, B. & Isaksson, S. 2007. Dolda spår av forntida verksamhet. Geokemiska analyser i
samband med E4-undersökningarna sträckan Uppsala-Mehedeby. I: Göthberg, H. (red) Hus
och bebyggelse i Uppland. Delar av förhistoriska sammanhang. Arkeologi E4 Uppland –
studier Volym 3. Uppsala.
Hjulström, B., Isaksson, S. & Karlsson, C. 2008. Prominent migration period building. Lipid
and elemental analyses from an excavation at Alby, parish of Botkyrka, Södermanland,
Sweden. ACTA Archaeologica. 79:62-78.

59

Isaksson, S. 1992 Sältranstillverkning i Harrsjöbacken. Kontaktstencil 36:63-72. Turku.
Isaksson, S. 1998. A kitchen entrance to the aristocracy – analysis of lipid biomarkers in
cultural layers. Laborativ Arkeologi 10-11.
Isaksson, S. 2000. Food and Rank in Early Medieval Time. Theses and Papers in Scientific
Archaeology 3. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
Isaksson, S. 2005. Wine or Oil? Analysis of organic residues in connection with ceramic
materials from Pyrgouthi, the Berbati Valley, Argolis, Greece. I: Hjohlman, J. Penttinen, A. &
Wells, B. Pyrgouthi. A rural site in the Berbati Valley in the Argolid from the Early Iron Age
to Late Antiquity. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, 4o, Stockholm. Sid 283-298.
Isaksson, S. 2007. Wine or Oil? Analysis of organic residues in connection with ceramic
materials from Pyrgouthi, the Berbati Valley, Argolis, Greece. I: Hjohlman, J. Penttinen, A. &
Wells, B. (Red) Pyrgouthi. A rural site in the Berbati Valley in the Argolid from the Early
Iron Age to Late Antiquity. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, 4o, Stockholm.
Isaksson, S. 2007. Biomolekylär analys ger forntiden liv. Tvärsnitt 1:07. Tidskrift för
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet.
Isaksson, S., Hjulström, B. & Wojnar Johansson, M. 2004. The analysis of soil organic
material and trace metal elements in cultural layers and ceramics. I: Larsen, J. H. & Rolfsen,
P. (red) Halvdanshaugen – arkeologi, historie og naturvitenskap. Universitetets
kulurhistoriske museer Skrifter Nr 3. Oslo.
Kumarathasan, R., Rajkumar, A. B., Hunter, N. R. & Gesser, H. D. 1992. Autoxidation and
Yellowing of Methyl Linolenate. Progress in Lipid Research 31. Oxford.
Kögel-Knaber, I. 2002. The macromolecular organic composition of plant and microbial
residues as input to soil organic matter. Soil Biology & Biochemistry 34.
Lucquin, A., Colonese, A. C., Farrell, T. F. G. & Craig, O. E. 2016. Utilising phytanic acid
diastereomers for the characterization of archaeological lipid residues in pottery samples.
Tetrahedron Letters 57.

8

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 6:3
										Lipidanalys (Fettsyreanalys)

Matikainen, J., Kaltia, S., Ala-Peijari, M., Petit-Gras, N., Harju, K., Heikkilä, J., Yksjärvi, R.
& Hase, T. 2003 A study of 1,5-hydrogen shift and cyclization reactions of an alkali
isomerized methyl linolenoate. Tetrahedron 59. Oxford.
Medeiros, P. M. & Simoneit, B. R. T. 2007. Analysis of sugars in environmental samples by
gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1141.
Moldoveanu, S. 2014. The Utilization of Gas Chromatography/Mass Spectrometry in the
Profiling of Several Antioxidants in Botanicals. In Guo, X. (Ed.) Advances in Gas
Chromatography. InTech, DOI: 10.5772/57292.
60

Mueller, K. E., Polissar, P. J., Oleksyn, J. & Freeman, K. H. 2012. Differentiating temperate
tree species and their organs using lipid biomarkers in leaves, roots and soil. Organic
Geochemistry 52: 130–141.
Olsson, M. & Isaksson, S. 2008. Molecular and isotopic traces of cooking and consumption of
fish at an Early Medieval manor site in eastern middle Sweden. Journal of Archaeological
Science, 35.
Peters, K. E., Walters, C. C & Moldowan, J. M. 2005. The Biomarker Guide. Volume 1.
Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History. Cambridge University
Press.
Rogge, W. F., Medeiros, P. M. & Simoneit, B. R. T. 2006. Organic marker compounds for
surface soil and fugitive dust from open lot dairies and cattle feedlots. Atmospheric
Environment 40.
Rogge, W. F., Medeiros, P. M. & Simoneit, B. R. T. 2007. Organic marker compounds in
surface soils of crop fields from the San Joaquin Valley fugitive dust characterization study.
Atmospheric Environment 41.
Rontani, J.-F., Galeron, M.-A., Amiraux, R., Artigue, L.& Belt, S. T. 2017. Identification of
di- and triterpenoid lipid tracers confirms the significant role of autoxidation in the
degradation of terrestrial vascular plant material in the Canadian Arctic. Organic
Geochemistry 108.
Saiz-Jimenez, C., Hermosin, B., Guggenberger, G., & Zech, W. 1996. Land use effects on the
composition of organic matter in soil particle size separates. III. Analytical pyrolysis.
European Journal of Soil Science 41: 61-69.
Schröder, M. & Vetter, W. 2011. GC/EI-MS Determination of the Diastereomer Distribution
of Phytanic Acid in Food Samples. Journal of American Oil Chemistry Society 88.
Shan, W.-G., Zhang, L.-W., Xiang, J.-G. & Zhan, Z.-J. 2013. Natural friedelanes. Chemistry
& Biodiversity 10: 1392-1434.
Simoneit, B. R. T., Rogge, W. F., Lang, Q. & Jaffé, R. 2000. Molecular characterisation of
smoke from campfire burning of pine wood (Pinus elliottii). Chemospere: Global Change
Science 2.

9

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 6:3
										Lipidanalys (Fettsyreanalys)

Willför, S.M. Smed, A. I. & Holmbom, B. R. 2006. Chromatographic analysis of lignans.
Journal of Chromatography A 1112.

61

10

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 6:4
											Makrofossilanalys

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET
RAPPORT nr. 2019-015

62

Makrofossilanalys av prover från
kokgropar och en härd inom
Harrsjöbacken, Raä 356 Bureå socken,
Västerbotten
Sofi Östman

INSTITUTIONEN FÖR IDÉ – OCH SAMHÄLLSSTUDIER

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 6:4
											Makrofossilanalys

Makrofossilanalys av prover från kokgropar och en härd
inom Harrsjöbacken, Raä 356 Bureå socken,
Västerbotten
Sofi Östman

Bakgrund

Vid en undersökning av boplatsområdet Harrsjöbacken, Raä 356, Bureå socken hittades ett
antal kokgropar och härdar. Vid utgrävningen framkom en liten mängd kvartsavslag, en
stenklubba med skaftränna samt en del moderna metallföremål. Totalt finns sju registrerade
kokgropar, flera utan stenpackning samt tre härdar på platsen efter undersökningen Prover från
tre av kokgroparna samt en härd har skickats in för makrofossilanalys.
Frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen berör framförallt funktion och
användningsområde, går det att med hjälp av makrofossilanalyser hitta åt material som hjälper
att förstå vad anläggningarna använts till?
Uppdragsgivare är Skellefteå Museum och kontaktperson har varit Olof Östlund.

Provbehandling

Innan analys förvaras proverna i torkrum (+30°) tills all fukt försvunnit. Provernas volym mäts
innan materialet vattensållas och floteras med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Materialet
genomsöks och förkolnade växtmaterial artbestäms under stereolupp med hjälp av
referenslitteratur för sädesslag (Jacomet, 2006) och växters frön (Cappers, Bekker, & Jans,
2006) samt laboratoriets referenssamling. Materialet analyseras arkeobotaniskt. Enbart
förkolnat material tillvaratags och analyseras arkeobotaniskt. Övrigt makrofossilt material
såsom träkol, ben och snäckor plockas ut och presenteras tillsammans med det botaniska
materialet. Mängden träkol uppskattas efter en tregradig skala där X innebär obefintligt/ytterst
lite träkol och XXX innebär att hela provet/mer än ca 75% består av träkol. Analys utförd av
Sofi Östman.

Resultat

För resultatlista, se tabell 1.
18_0056_0001/MP2/A1: Kokgrop utan stenpackning, endast lite sot och kol.
Provet utgjordes efter flotering av en större mängd oförkolnat material såsom växtdelar,
rötter, småkvistar, jordgryn (cenococcum) och slaggartade sandklumpar. Mängden träkol i
provet var relativt hög (xx) och förutom träkol gick det även att finna ett mindre antal
förkolnade kottefjäll.
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18_0056_0002/MP3/A3: Kokgrop utan stenpackning, endast lite sot och mycket lite kol.
Provet utgjordes efter flotering av en del oförkolnat material såsom växtdelar, rötter och
småkvistar. Enbart tio små kolfragment gick att finna i materialet.
18_0056_0003/MP4/A6: Kokgrop med stenpackning och mycket kol.
Provets volym efter flotering är i jämförelse med de andra proverna litet och utgjordes enbart
av små mängder oförkolnat material samt en större mängd träkol (xxx). Det förkolnade
materialet består mestadels av större bitar och kvistar. Inga kottefjäll kunde identifieras.
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18_0056_0005/MP6/A6: Kokgrop med stenpackning och mycket kol.
Det andra provet från anläggningen utgjordes av mindre mängder oförkolnat material samt en
del träkol (xx). Bland det förkolnade materialet kunde ett kottefjäll identifieras.
18_0056_0004/MP5/A10: Härd. Väl samlad ansamling med skärvsten med färgning.
Inget kol hittades vid undersökning.
Provet utgörs nästan helt av oförkolnat växtmaterial och mycket sparsamma mängder träkol
(x).

Slutsatser

Det arkeobotaniska materialet i samtliga anläggningar var sparsamt och enbart ett fåtal
kottefjäll kunde plockas fram vid sidan om det förväntade träkolet och de oförkolnade
växtresterna. Kokgropar tenderar att vara fyndfattiga när det rör sig om arkeobotaniskt
material, speciellt här uppe i norra Sverige. Det händer att sädeskorn samlas upp i dessa
gropanläggningar, framförallt i anslutning till boplatslämningar, se undersökningarna
kopplade till Västra länken i Umeå kommun (Östman, 2014).
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Bilagor
Tabell 1. Resultatlista
MAL nr
18_0056_0001
18_0056_0002
18_0056_0003
18_0056_0004
18_0056_0005

P.nr
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6

Anläggning
A1
A3
A6
A10
A6

Anl. Typ
Kokgrop
Kokgrop
Kokgrop
Härd
Kokgrop

Innehåll
Kottefjäll

Träkol
XX
XX
XXX
X
Kottefjäll (1) XX

Volym före flot. (L) Volym efter flot. (ml)

1,4
1,4
0,15
1,6
1,4

600
75
30
15
175
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Nr: 1-433, digitala bilder (RIMG, IMG)
Topografi: Hedkammen/Harrsjöbacken Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbotten
Objekt: Fornlämning Raä Bureå 356:1
Typ av uppdrag: Arkeologisk förundersökning
Fotografer: Lage Johansson, Roger Lidman, Paulina Blaesild, Olof Östlund.
Datum: 17/9 – 12/10 2018

67

Fotografier med rödmarkerade nummer ingår som illustrationer i denna rapport.
Nr

Filnamn

1
2

RIMG 0422
RIMG 0423

3

RIMG 0424

4
5

RIMG 0425
RIMG 0426

6

RIMG 0427

7
8
9
10

RIMG 0428
RIMG 0429
RIMG 0430
RIMG 0431

11
12
13
14

RIMG 0432
RIMG 0433
RIMG 0435
RIMG 0436

15
16
17

RIMG 0437
RIMG 0438
RIMG 0439

18

RIMG 0440

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
från
Yta 13 efter avtorvning. (Sökhundsmarkering A1)
NNÖ 20-sep
Detalj, kvadratmeterruta i S delen av Yta 13. Morän, natursten (en NNÖ 20-sep
misstänkt skärvsten – men helt ensam så antagligen naturlig den också)
Anl. 1, kokgrop, innan avtorvning, blå band visar sökhundsmarkering- NÖ
20-sep
ar där hunden gjort en tydlig markering.
Anl. 1, kokgrop, innan avtorvning. Skiftesgräns i bakgrunden
NÖ
20-sep
Anl. 1, kokgrop, innan avtorvning, blå band visar sökhundsmarkering- Ö
20-sep
ar där hunden gjort en tydlig markering.
Paulina Blaesild avtorvar Yta 24 (Sökhundsmarkering N). Till höger i SV
20-sep
bild syns Anl. 2, kokgrop.
Anl. 2, kokgrop.
V
20-sep
Anl. 2, kokgrop.
Ö
20-sep
Yta 24 under avtorvning. Blekjordskiktet synligt.
NNÖ 20-sep
Yta 24 under avtorvning, med intilliggande stenblock i SSV. Det blå NNÖ 20-sep
bandet till höger i bild är för sökhundsmarkering N.
Yta 24 under avtorvning, med Anl. 2, kokgrop i bakgrunden.
NNV 20-sep
Anl. 3, kokgrop, innan avtorvning.
VNV 20-sep
Anl. 3, kokgrop, innan avtorvning. I bakgrunden syns Anl. 4, kokgrop. SV
20-sep
Anl. 3, kokgrop, innan avtorvning. Liggande koordinatpinne av trä lig- NÖ
20-sep
ger i riset på gropens botten.
Anl. 4, kokgrop.
SSÖ 20-sep
Anl. 4, kokgrop.
N
20-sep
Anl. 5, kokgrop. Liggande koordinatpinne av trä ligger i riset på gro- S
20-sep
pens botten.
Anl. 5, kokgrop. Liggande koordinatpinne av trä ligger i riset på gro- NNV 20-sep
pens botten. I bakgrunden ser man även fornlämningsbanden kring
Anl. 4, kokgrop.

Sign
RL
RL

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
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Nr

Filnamn

19

RIMG 0441

20

RIMG 0442

21

RIMG 0443

22

RIMG 0444

23

RIMG 0445

24

RIMG 0446

25
26
27

IMG_0197
IMG_0201
RIMG 0447

28

RIMG 0448

29
30

RIMG 0449
RIMG 0450

31
32
33
34
35
36

RIMG 0451
RIMG 0452
RIMG 0453
RIMG 0454
IMG_0219
RIMG 0455

37

RIMG 0456

38
39
40

RIMG 0457
RIMG 0458
RIMG 0459

41
42

RIMG 0460
RIMG 0461

43
44

RIMG 0462
RIMG 0463

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
Anl. 6, kokgrop, innan avtorvning. Liggande koordinatpinne av trä lig- Ö
20-sep
ger i riset på gropens botten. Till höger syns den skogsbilväg (V-Ö) som
delar undersökningsområdet.
Anl. 6, kokgrop, innan avtorvning. Liggande koordinatpinne av trä lig- NV
20-sep
ger i riset på gropens botten. I bakgrunden syns fornlämningsbanden
vid Anl. 5, kokgrop.
Anl. 7, kokgrop. Liggande koordinatpinne av trä ligger i riset på gro- V
20-sep
pens botten.
Anl. 7, kokgrop. Liggande koordinatpinne av trä ligger i riset på gro- SSÖ 20-sep
pens botten.
Anl. 8, boplatsgrop. Liggande koordinatpinne av trä ligger i riset på N
20-sep
gropens botten.
Anl. 8, boplatsgrop. Liggande koordinatpinne av trä ligger i riset på V
20-sep
gropens botten.
Yta 1 under avtorvning. Stenar och sot syns av Anl.9, härd.
S
20-sep
Yta 1 under avtorvning. Stenar och sot syns av Anl.9, härd.
S
20-sep
Yta 1 med stenkoncentration, efter avtorvning. Stenkoncentrationen S
20-sep
är Anl. 9, härd.
Yta 1 med stenkoncentration, efter avtorvning. Stenkoncentrationen V
20-sep
är Anl. 9, härd.
Yta 13 (sökhundsmarkering A1) efter nedrensning 5 cm under torv.
NNÖ 20-sep
Yta 13 (sökhundsmarkering A1) efter nedrensning 5 cm under torv. I NNÖ 20-sep
bakgrund är skogsbilvägen (V-Ö) som går genom undersökningsområdet.
Yta 13 (sökhundsmarkering A1) efter nedrensning 5 cm under torv.
S
20-sep
Yta 24 (sökhundsmarkering N) efter avtorvning.
N
21-sep
Yta 24 (sökhundsmarkering N) efter avtorvning.
S
21-sep
Yta 24 (sökhundsmarkering N) efter avtorvning. Närbild av färgning. S
21-sep
Anl, 9, härd i Yta 1. Framrensad i plan ca 3-5 cm under torv
Ö
24-sep
Yta 25. Anl. 1, kokgrop, efter inledande avtorvning i riktning mot pro- NÖ
24-sep
filsnöre.
Yta 25 över halva Anl. 1, kokgrop, efter inledande avtorvning. Kok- NV
24-sep
gropens fördjupning syns tydligt i högra sidan av schaktet.
Yta 24 (sökhundsmarkering N), nedrensad till 6-7 cm under torv.
N
24-sep
Yta 24 (sökhundsmarkering N), nedrensad till 6-7 cm under torv.
S
24-sep
Rödfärgning i Yta 24. Relativt tydlig avgränsning med inslag av påver- Ö
24-sep
kad/vittrad sten. Mest troligt rester av rotbrand.
Spridda stenar över Yta 24, en del potentiellt skörbrända.
S
24-sep
Anl. 1, kokgrop i Yta 25 efter avtorvning. Bild på den centrala delen NÖ
24-sep
av gropen.
Yta 25 med Anl. 1, kokgrop efter avtorvning.
SÖ
24-sep
Yta 25 med Anl. 1, kokgrop efter avtorvning.
NV
24-sep

Sign
OÖ

OÖ

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
LJ
LJ
OÖ
OÖ
RL
RL

RL
PB
PB
PB
LJ
RL
RL
PB
PB
PB
PB
RL
RL
RL
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45

RIMG 0464

46

RIMG 0465

47

RIMG 0466

48

RIMG 0467

49
50

RIMG 0468
RIMG 0469

51

RIMG 0470

52

RIMG 0471

53
54
55

RIMG 0472
RIMG 0473
IMG_0223

56

IMG_0225

57

IMG_0229

58

IMG_0233

59
60

IMG_0236
IMG_0237

61

IMG_0239

62

IMG_0241

63

IMG_0245

64

RIMG 0474

65

RIMG 0475

66

RIMG 0476

Bilaga 7
Fotolista

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
Sign
från
Gropen i Anl. 1, kokgrop efter avtorvning. Koordinatkäpp med an- NÖ
24-sep RL
läggningsbeteckning.
Yta 26 med Anl. 3, kokgrop, efter avtorvning. Schaktets begränsning V
25-sep PB
täcker halva kokgropen och dess grop syns tydligt som en försänkning
i soljuset vid den högra kanten av den avtorvade ytan.
Yta 26 med Anl. 3, kokgrop, efter avtorvning. Schaktets begränsning Ö
25-sep PB
täcker halva kokgropen och dess grop syns tydligt som en försänkning
i soljuset vid den vänstra kanten av den avtorvade ytan.
Västra delen av Yta 26 med Anl. 3, kokgrop, efter avtorvning. Foto i N
25-sep PB
riktning mot profilsnöre.
Anl. 3, kokgropens grop, efter avtorvning.
N
25-sep PB
Yta 2, sökruta 1 x 1 m, efter stenkänning med Skelleftepik. Rensad S
25-sep OÖ
ned till 5 cm under torven. Naturlig moränsten i rostjorden.
Yta 25. Anl. 1, kokgrop, efter nedrensning till ca 5 cm djup under NÖ
25-sep RL
torven. Foto i riktning mot profilsnöre.
Yta 25. Anl. 1, kokgrop, efter nedrensning till ca 5 cm djup under NÖ
25-sep RL
torven. Närbild av gropens profil i anläggningens centrala del. Foto i
riktning mot profilsnöre.
Yta 25 med Anl. 1, kokgrop. Nedrensad till 5 cm under torv.
NV
25-sep RL
Yta 25 med Anl. 1, kokgrop. Nedrensad till 5 cm under torv.
SÖ
25-sep RL
Anl. 9, härd. Norra halvan av anläggningen till stor del bortgrävd för V
26-sep LJ
att skapa profil. En stubbe finns ännu kvar i profilschaktet
Anl. 9, härd. Norra halvan av anläggningen till stor del bortgrävd för Ö
26-sep LJ
att skapa profil. En stubbe finns ännu kvar i profilschaktet
Anl. 9, härd. Norra halvan av anläggningen bortgrävd för att skapa Ö
26-sep LJ
profil. En stubbe finns ännu kvar i profilschaktet
Anl. 9, härd. Profil Norra halvan av anläggningen till stor del bortgrävd N
26-sep LJ
En stubbe finns ännu kvar i profilschaktet
Anl. 9, härd. Profil från norr, östra halvan av profilen.
N
26-sep LJ
Anl. 9, härd. Profil från norr. Hela anläggningen i genomskärning. Foto NNÖ 26-sep LJ
i något sned vinkel mot profilen.
Anl. 9, härd. Profil från norr. Hela anläggningen i genomskärning. Foto NNÖ 26-sep LJ
i något sned vinkel mot profilen.
Anl. 9, härd. Profil från norr. Hela anläggningen i genomskärning. NNÖ 26-sep LJ
Översikt.
Anl. 9, härd. Profil från norr. Hela anläggningen i genomskärning. Foto N
26-sep LJ
i rät vinkel mot profilen
Yta 3, sökruta 1 x 1 m, efter stenkänning med Skelleftepik. Grävd till S
26-sep OÖ
10 cm under torven.
Anl. 1, kokgrop. Centrala delen av gropen (2 x 1 m av Yta 25) grävd NÖ
26-sep RL
ned till ca 30 cm under torven. Foto i riktning mot profil.
Anl. 1, kokgrop. Profil i närbild.
NÖ
26-sep RL
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67

RIMG 0477

68

RIMG 0478

69

RIMG 0479

70
71
72

RIMG 0480
RIMG 0481
RIMG 0482

73

RIMG 0483

74
75
76

IMG_0261
IMG_0262
RIMG 0484

77

RIMG 0485

78

RIMG 0488

79

RIMG 0489

80

RIMG 0490

81

RIMG 0491

82

RIMG 0494

83

RIMG 0495

84
85

RIMG 0496
RIMG 0497

86
87

RIMG 0498
RIMG 0500

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
Anl. 1, kokgrop. Centrala delen av gropen. Profilschakt grävt ned till NÖ
26-sep
botten ca 35 -50 cm under torven. Orörd moränsten börjar framträda
på den här nivån över hela profilschaktets längd. Foto i riktning mot
profil.
Anl. 1, kokgrop. Centrala delen av gropen. Profilschakt grävt ned till NÖ
26-sep
botten ca 35 -50 cm under torven. Orörd moränsten börjar framträda
på den här nivån över hela profilschaktets längd. Foto i riktning mot
profil.
Anl. 1, kokgrop. Centrala delen av gropen. Profilschakt grävt ned till NÖ
26-sep
botten ca 35 -50 cm under torven. Orörd moränsten börjar framträda
på den här nivån över hela profilschaktets längd. Foto i riktning mot
profil. Närbild profil
Anl. 3, kokgrop, grävd ned till 5 cm under torv. (Översikt av Yta 26). V
26-sep
Anl. 3, kokgrop, grävd ned till 5 cm under torv. (Översikt av Yta 26). Ö
26-sep
Anl. 3, kokgrop, grävd ned till 5 cm under torv. Gropens centrum och N
26-sep
östra vall, motljus.
Anl. 3, kokgrop, grävd ned till 5 cm under torv. Gropens centrum, N
26-sep
motljus.
Yta 5 innan avtorvning,
NÖ
27-sep
Yta 5 innan avtorvning,
Ö
27-sep
Anl. 3, kokgrop. Profilschakt och början på profil. Synlig roströd utfäll- N
27-sep
ning av järnpartiklar är urlakning i gropens botten.
Anl. 3, kokgrop. Profilschakt och början (översta delen) på profil. Syn- N
27-sep
lig roströd utfällning av järnpartiklar är urlakning i gropens botten.
Närbild.
Arbetsbild: Yta 4. Avtorvning på höjdläge öster om Anl. 6, kokgrop. Ö
27-sep
Lage Johansson och Roger Lidman syns på bild. (Roger med spaden).
Anl. 3, kokgrop. Profil. Profilschakt i anläggningen grävt till botten. N
27-sep
Moränsten synlig i botten av schaktet under gropens nedgrävning.
Anl. 3, kokgrop. Profil. Profilschakt i anläggningen grävt till botten. N
27-sep
Kokgropens vall i profilens Ö del är svagt synlig.
Anl. 3, kokgrop. Profil. Profilschakt i anläggningen grävt till botten. N
27-sep
Kokgropens vall i profilens V del är något synligare än den i Ö.
Anl. 3, kokgrop. Profil. Anläggningens mitt med 2 synliga nedgräv- N
27-sep
ningar. Något mörk bild.
Anl. 3, kokgrop. Profil. Anläggningens mitt med 2 synliga nedgräv- N
27-sep
ningar. Något ljusare bild.
Anl. 3, kokgrop. (Översikt av Yta 26 med profilschakt).
V
27-sep
Anl. 3, översikt, något närmare. Moränstenen i botten har gjort det V
27-sep
omöjligt att gräva kokgropen djupare.
Yta 5, avtorvad.
Ö
01-okt
Yta 5, avtorvad.
Ö
01-okt

Sign
RL

RL

RL

PB
PB
PB
PB
LJ
LJ
PB
PB

OÖ
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
LJ
LJ
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88
89
90

RIMG 0501
IMG_0277
RIMG 0502

91
92

RIMG 0503
RIMG 0504

93
94
95
96
97
98

RIMG 0505
RIMG 0506
RIMG 0508
RIMG 0509
RIMG 0510
RIMG 0511

99

RIMG 0512

100 RIMG 0513
101 RIMG 0514
102 RIMG 0516
103 RIMG 0517
104 RIMG 0520
105 RIMG 0521
106 RIMG 0522
107 RIMG 0523
108 RIMG 0524
109 RIMG 0525
110 RIMG 0526

Objekt och beskrivning

Foto
från
Yta 5, avtorvad.
S
Yta 6 under avtorvning. Ytans södra del vid södra kanten.
S
Yta 4 avtorvad. En ansamling med skärvstenar påträffades i Yta 4:s Ö
västra kant. Roger Lidman arbetar med att rensa fram skärvstenen. I
bakgrunden avtorvar Paulina Blaesild Anl. 6, kokgrop.
Yta 4. Ansamling med skärvstenar framrensad närmast i bild.
V
Nedrensad yta 2 x 2 m i östra delen av Yta 4. Nedrensning till 5 cm V
under torv. Skärvstensansamling.
Närbild av skärvstensansamling i Yta 4.
V
Yta 27 med Anl. 6, kokgrop. Översikt efter avtorvning.
NV
Yta 27 med Anl. 6, kokgrop. Översikt efter avtorvning.
N
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), första sökrutan avtorvad (1 x 1 m).
S
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), första sökrutan avtorvad (1 x 1 m).
Ö
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), grävd till Rn 1 (5 cm under torv). Skärv- S
stenskoncentration framträder. (senare namngiven Anl. 12, skärvstenskoncentration)
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), grävd till Rn 1 (5 cm under torv). Skärv- Ö
stenskoncentration framträder. (senare namngiven Anl. 12, skärvstenskoncentration)
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), grävd till Rn 1 (5 cm under torv). Skärv- V
stenskoncentration framträder. (Anl. 12, skärvstenskoncentration)
Profilschakt, 30 cm djupt och profil genom skärvststensansamling i V
Yta 4.
Profil från Yta 4 och en del av skärvstenarna i skärvstensansamlingen V
i närbild
Profilschakt, 30 cm djupt och profil genom skärvststensansamling i V
Yta 4.
Anl. 6, kokgrop. Översikt efter rensning till 5 cm under torven
N
Anl. 6, kokgrop. Översikt efter rensning till 5 cm under torven.
V
Anl. 6, kokgrop. Påbörjad rensning av profilschakt. En stenpackning N
börjar framträda.
Anl. 6, kokgrop. Påbörjad rensning av profilschakt. En stenpackning Ö
börjar framträda.
Anl. 6, kokgrop. Påbörjad rensning av profilschakt. En stenpackning S
börjar framträda.
Anl. 6, kokgrop. Påbörjad rensning av profilschakt. En stenpackning V
börjar framträda.
Anl. 6, kokgrop. Östlig profil i profilschakt under pågående utvidgning V
mot norr. Den nordliga gränsen av nedgrävningen av kokgropen syns
tydligt i profilen, liksom rödbränning i sanden.

Bilaga 7
Fotolista

Dat.

Sign

01-okt LJ
01-okt LJ
01-okt OÖ

01-okt RL
01-okt RL
01-okt
01-okt
01-okt
01-okt
01-okt
02-okt

RL
PB
PB
LJ
LJ
LJ

02-okt LJ

02-okt LJ
02-okt RL
02-okt RL
02-okt RL
02-okt PB
02-okt PB
03-okt PB
03-okt PB
03-okt PB
03-okt PB
03-okt PB
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111 RIMG 0527

112 RIMG 0528

113 RIMG 0529

72

114
115
116
117

RIMG 0530
RIMG 0531
RIMG 0532
IMG_0290

118 RIMG 0533
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

IMG_0291
IMG_0292
IMG_0294
IMG_0295
IMG_0296
RIMG 0534
RIMG 0535
RIMG 0536
RIMG 0538
RIMG 0539

129 RIMG 0540

130 RIMG 0541

131 RIMG 0542

132 RIMG 0543
133 RIMG 0544

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
Anl. 6, kokgrop. Östlig profil i profilschakt under pågående utvidgning V
03-okt
mot norr. Den nordliga gränsen av nedgrävningen av kokgropen syns
tydligt i profilen, liksom rödbränning i sanden. Närbild.
Anl. 6, kokgrop. Västlig profil i profilschakt under pågående utvidg- Ö
03-okt
ning mot norr. Den nordliga gränsen av nedgrävningen av kokgropen
syns tydligt i profilen, liksom rödbränning i sanden.
Anl. 6, kokgrop. Västlig profil i profilschakt under pågående utvidg- Ö
03-okt
ning mot norr. Den nordliga gränsen av nedgrävningen av kokgropen
syns tydligt i profilen, liksom rödbränning i sanden. Närbild.
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), utvidgad och grävd till 5 cm under torv. SÖ
03-okt
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), utvidgad och grävd till 5 cm under torv. SV
03-okt
Yta 6 (Sökhundsmarkering E), utvidgad och grävd till 5 cm under torv. N
03-okt
Stenring i västra kanten av Yta 6. (Anl. 11, härd). Yta 6 är ännu inte S
03-okt
färdigrensad här, och det finns därför en torvkant i norr.
Stenring i västra kanten av Yta 6. (Anl. 11, härd). Yta 6 är ännu inte N
03-okt
färdigrensad här, och det finns därför en torvkant i norr.
Yta 6, skärvsten och stenklubba med skaftränna in situ.
V
03-okt
Yta 6, stenklubba med skaftränna in situ.
N
03-okt
Yta 6, stenklubba med skaftränna. Närbild liggande på handske
03-okt
Yta 6, stenklubba med skaftränna. Närbild liggande på handske
03-okt
Yta 6, stenklubba med skaftränna in situ.
V
03-okt
Anl. 6, kokgrop. Profilschakt under nedgrävning.
N
03-okt
Anl. 6, kokgrop. Profilschakt under nedgrävning.
Ö
03-okt
Anl. 6, kokgrop. Profilschakt under nedgrävning.
S
03-okt
Anl. 6, kokgrop. Profilschakt under nedgrävning.
V
03-okt
Anl. 6, kokgrop. Profilschakt under nedgrävning. Profilen i närbild, NÖ
03-okt
grävd till ca 20-40 cm djup under torven.
Yta 7, efter avtorvning och rensning. Ytan är avtorvad och rensad ned V
04-okt
till 1-2 cm under torven utom i det NV hörnet (närmast till höger i bild)
där ytan rensats ned till 5-7 cm under torven.
Yta 7, efter avtorvning och rensning. Ytan är avtorvad och rensad ned N
04-okt
till 1-2 cm under torven utom i det NV hörnet (längst bort till höger i
bild) där ytan rensats ned till 5-7 cm under torven.
Yta 7, efter avtorvning och rensning. Ytan är avtorvad och rensad ned NÖ
04-okt
till 1-2 cm under torven utom i det NV hörnet (längst bort i bild) där
ytan rensats ned till 5-7 cm under torven.
Hela Yta 6 nedrensad till Rn 1 (5 cm under torv). På bilden syns också NÖ
04-okt
delvis Olof Östlund arbetande med inmätning.
Den nordöstra delen av Yta 6 nedrensad till Rn 1 (5 cm under torv). SÖ
04-okt
På bilden syns Anl. 11, härd. På bilden syns också delvis Olof Östlund
arbetande med inmätning.

Sign
PB

PB

PB

LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
PB
PB
PB
PB
PB
RL

RL

RL

LJ
LJ
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134 RIMG 0545

135 RIMG 0546

136
137
138
139
140
141
142

RIMG 0547
RIMG 0548
RIMG 0549
RIMG 0550
RIMG 0551
RIMG 0552
RIMG 0553

143 RIMG 0554
144
200
201
202
203
204
205
206
266
267

268

269

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
Hela Yta 6 nedrensad till Rn 1 (5 cm under torv). Närmast i bild är Anl. SÖ
04-okt
12, skärsvenskoncentration, längre bort till höger syns en halv stenring
som är Anl. 11, härd. Vid den gula trästickan till vänster är Fynd nr 3,
stenklubba med skaftränna.
Hela Yta 6 nedrensad till Rn 1 (5 cm under torv). Närmast i bild är Anl. SV
04-okt
12, skärsvenskoncentration, längre bort syns en halv stenring som är
Anl. 11, härd. Vid den gula trästickan är Fynd nr 3, stenklubba med
skaftränna.
Fynd nr 3, stenklubba med skaftränna, in situ.
S Ö 04-okt
Fynd nr 3, stenklubba med skaftränna, in situ.
SV
04-okt
Anl. 11, härd, i Yta 6
S
04-okt
Anl. 11, härd, i Yta 6
N
04-okt
Yta 8 efter avtorvning och rensning ned till ca 1-2 cm djup under torv. NV
05-okt
Yta 8 efter avtorvning och rensning ned till ca 1-2 cm djup under torv. SV
05-okt
Stenansamling, sydöstra hörnet av Yta 8. (Stenansamlingen är Anl. NNV 05-okt
10, härd).
Stenansamling, sydöstra hörnet av Yta 8. (Stenansamlingen är Anl. V
05-okt
10, härd).
Anl. 6, kokgrop. Framrensad stenpackning. Gropen är grävd ned till ca Alla 05-okt
30-50 cm djup under torv. Bildserie avsett för 3D-modell (57 bilder).

RIMG 0555
RIMG 0611
RIMG 0612 Anl. 6, kokgrop. Framrensad stenpackning 30-50 cm under torv (30
cm i gropens mitt)
RIMG 0613 Anl. 6, kokgrop. Framrensad stenpackning 30-50 cm under torv (30
cm i gropens mitt)
RIMG 0614 Anl. 6, kokgrop. Framrensad stenpackning 30-50 cm under torv (30
cm i gropens mitt)
RIMG 0615 Anl. 10, härd. Framrensad (1-2 cm djup).
RIMG 0616 Anl. 10, härd. Framrensad (1-2 cm djup).
RIMG 0617 Anl. 6, kokgrop. Framrensad nedre del av stenpackning, nästan ända
ned till botten. Gropen är grävd ned till ca 40-60 cm djup under torv.
RIMG 0677 Bildserie avsett för 3D-modell (61 bilder).
RIMG 0678 Anl. 6, kokgrop. Översikt. Framrensad nedre del av stenpackning, nästan ända ned till botten. Gropen är grävd ned till ca 40-60 cm djup
under torv.
RIMG 0679 Anl. 6, kokgrop. Översikt. Framrensad nedre del av stenpackning, nästan ända ned till botten. Gropen är grävd ned till ca 40-60 cm djup
under torv.
RIMG 0680 Anl. 6, kokgrop. Översikt. Framrensad nedre del av stenpackning, nästan ända ned till botten. Gropen är grävd ned till ca 40-60 cm djup
under torv.

Sign
LJ

LJ

LJ
LJ
LJ
LJ
RL
RL
RL
RL
PB

N

05-okt PB

Ö

05-okt PB

V

05-okt PB

N
V
Alla

05-okt RL
05-okt RL
05-okt PB

N

08-okt PB

Ö

08-okt PB

V

08-okt PB
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270 RIMG 0681

74

271
272
273
274
285
324
325
326
327
328
329
330

RIMG 0682
RIMG 0683
RIMG 0684
RIMG 0685
RIMG 0735

RIMG 0736
RIMG 0737
RIMG 0738
RIMG 0739
RIMG 0740
RIMG 0741

331 RIMG 0742
332 RIMG 0743
333 RIMG 0744
334 RIMG 0745
335 RIMG 0746
336 RIMG 0747
337 RIMG 0749
338 RIMG 0750
339 RIMG 0751
340 RIMG 0752
341
342
343
393

RIMG 0753
RIMG 0754
RIMG 0755
RIMG 0805

Bilaga 7
Fotolista

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
från
Anl. 6, kokgrop. Översikt. Framrensad nedre del av stenpackning, näs- NV
08-okt
tan ända ned till botten. Gropen är grävd ned till ca 40-60 cm djup
under torv. På bilden syns även bortplockad sten från kokgropens övre
lager.
Anl. 11, härd, på Yta 6. Ytterligare framrensad för ritning.
Ö
08-okt
Anl. 11, härd, på Yta 6. Ytterligare framrensad för ritning.
Ö
08-okt
Anl. 11, härd, på Yta 6. Ytterligare framrensad för ritning.
Ö
08-okt
Anl. 6, kokgrop. Framrensad nedre del av stenpackning, nästan ända Alla 08-okt
ned till botten. Gropen är grävd ned till ca 40-60 cm djup under torv.
Bildserie avsett för 3D-modell (50 bilder).

Sign

Yta 20 efter avtorvning och nedrensning, (Sökhundsmarkering B3).
Yta 20 efter avtorvning och nedrensning, (Sökhundsmarkering B3).
Yta 19 efter avtorvning och nedrensning, (Sökhundsmarkering B2).
Yta 18 efter avtorvning och nedrensning, (Sökhundsmarkering B1.2).
Yta 17 efter avtorvning och nedrensning, (Sökhundsmarkering B1.1).
Översikt Yta 17 – Yta 21. Miljöbild över område där sökhundarna markerade på flera ställen intill en skiftesgräns. Tätare skog till vänster i
bild.
Yta 21 efter avtorvning och nedrensning, (Sökhundsmarkering B4).
Anl. 6, kokgrop. Översikt över botten med kollager och rödbränning.
Schaktet grävt ca 45-65 cm djupt under torv.
Anl. 6, kokgrop. Översikt över botten med kollager och rödbränning.
Schaktet grävt ca 45-65 cm djupt under torv.
Anl. 6, kokgrop. Översikt över botten med kollager och rödbränning.
Schaktet grävt ca 45-65 cm djupt under torv.
Anl. 10, härd. Profilschakt grävt ca 25 cm djupt.
Anl. 10, härd. Profilschakt grävt ca 25 cm djupt. Närbild på profilen.
Anl. 10, härd. Profilschakt grävt ca 25 cm djupt. Närbild på profilen,
litet sned vinkel mot profilen.
Översikt och miljöbild Yta 13 – Yta 16 (Hundsöksmarkeringar A1 – A4)
Yta 13 efter avtorvning och nedrensning (Hundsöksmarkering A1)
Yta 14 efter avtorvning och nedrensning (Hundsöksmarkering A2). I
bakgrunden är Yta 15.
Yta 15 efter avtorvning och nedrensning (Hundsöksmarkering A3)
Yta 16 efter avtorvning och nedrensning (Hundsöksmarkering A4)
Anl. 6, kokgrop. Framrensad ända ned till botten, endast sot, kol och
litet trärester återstår. Gropen är grävd ned till ca 50-70 cm djup under
torv. Bildserie avsett för 3D-modell (50 bilder).

LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ

PB

LJ
LJ
LJ
PB

S
V
V
SV
V
N

08-okt
08-okt
08-okt
08-okt
08-okt
08-okt

N
N

08-okt LJ
08-okt PB

Ö

08-okt PB

V

08-okt PB

V
V
V

09-okt RL
09-okt RL
09-okt RL

SSV
SSV
SSV

09-okt OÖ
09-okt OÖ
09-okt OÖ

SSV
SSV
Alla

09-okt OÖ
09-okt OÖ
09-okt PB
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394 RIMG 0806

395 RIMG 0807

396 RIMG 0808

397
398
399
400
401
402
403
404

RIMG 0809
RIMG 0810
RIMG 0811
RIMG 0812
RIMG 0813
RIMG 0814
RIMG 0815
RIMG 0816

405 RIMG 0817
406 RIMG 0818
407 RIMG 0819

408 RIMG 0820
409 RIMG 0821
410 RIMG 0822
411 RIMG 0823
412 RIMG 0824

413 RIMG 0825
414 RIMG 0826

415 RIMG 0827

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
Anl. 6, kokgrop. Framrensad ända ned till botten, endast sot, kol och N
09-okt
litet trärester återstår. Kollagret delvis borttaget. Gropen är grävd ned
till ca 50-70 cm djup under torv.
Anl. 6, kokgrop. Framrensad ända ned till botten, endast sot, kol och Ö
09-okt
litet trärester återstår. Kollagret delvis borttaget. Gropen är grävd ned
till ca 50-70 cm djup under torv.
Anl. 6, kokgrop. Framrensad ända ned till botten, endast sot, kol och V
09-okt
litet trärester återstår. Kollagret delvis borttaget. Gropen är grävd ned
till ca 50-70 cm djup under torv.
Yta 22 efter avtorvning och nedrensning (Sökhundsmarkering C).
V
09-okt
Yta 23 efter avtorvning och nedrensning (Sökhundsmarkering D).
S
09-okt
Stensättning 3
NV
09-okt
Stensättning 3, närmare.
NV
09-okt
Översikt, miljö. Yta 9 fotograferad från Stensättning 3.
VSV 09-okt
Yta 9 efter avtorvning.
V
09-okt
Yta 9, närmare.
V
09-okt
Stensättning 2 (i förgrunden) och Stensättning 1 (i bakgrunden), båda NÖ
09-okt
restaurerade efter arkeologisk undersökning år 1995.
Stensättning(?)4. I bakgrunden är en skiftesgräns.
V
09-okt
S del av förundersökningsområdet: Lage Johansson står där han hittat SSÖ 09-okt
ett fynd (F nr 4, järnkrok) med metalldetektorn.
Översikt, miljö. Skiftesgräns, den östra skiftesgränsen. Fotograferat SSV 09-okt
från områdets sydöstra del, från den södra skogsbilvägen som i förundersökningsområdets ytterkant.
Tjärdal i förundersökningsområdets SÖ del.
NÖ
09-okt
Översikt, miljö. Skogsparti runt Anl. 10. Planterad ungtallskog. Bilder- ÖSÖ 09-okt
na fotograferade från Yta 8.
Översikt, miljö. Skogsparti runt Anl. 10. Planterad ungtallskog. Bilder- Ö
09-okt
na fotograferade från Yta 8.
Översikt, miljö. Skogsparti runt Anl. 10. Planterad ungtallskog. Bilder- NÖ
09-okt
na fotograferade från Yta 8 mot åsen i SV
Översikt, miljö. Skogsparti runt Anl. 10. Planterad ungtallskog. Bilder- NV
09-okt
na fotograferade från Yta 8. I bakgrunden syns skogsbilvägen som
avgränsar förundersökningsområdet mot SÖ
Översikt, miljö. Skogsparti runt Anl. 10. Planterad ungtallskog. Bilder- V
09-okt
na fotograferade från Yta 8.
Översikt, miljö. Skogsparti runt Anl. 10. Planterad ungtallskog. Bilder- SV
09-okt
na fotograferade från Yta 8. I bakgrunden syns manskapsvagnen vid
vägkorsningen Ö om förundersökningsområdet.
Översikt, miljö. Skogsparti runt Anl. 10. Planterad ungtallskog. Bilder- S
09-okt
na fotograferade från Yta 8.

Sign
PB

PB

PB

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

OÖ
RL
RL
RL
RL

RL
RL

RL
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Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
Sign
från
416 RIMG 0828 Anl. 6, kokgrop. Proflischaktet är helt tömt och kokgropens genom- NNÖ 09-okt PB
skärning syns i profilen. Klar för profilritning!
417 RIMG 0829 Anl. 6, kokgrop. Proflischaktet är helt tömt och kokgropens genom- NÖ
09-okt PB
skärning syns i profilen. Klar för profilritning!
418 RIMG 0830 Anl. 6, kokgrop. Proflischaktet är helt tömt och kokgropens genom- NV
09-okt PB
skärning syns i profilen. Klar för profilritning!
419 RIMG 0831 Yta 10, rensad till Rn 1, ca 5 cm under torv, till övergången mellan SÖ
10-okt LJ
blekjord och rostjord.
420 RIMG 0832 Yta 10, rensad till Rn 1, ca 5 cm under torv, till övergången mellan NV
10-okt LJ
blekjord och rostjord.
421 RIMG 0833 Utvidgning av Yta 24 (Hundsöksmarkering N). Översikt av 1 x 1 m N
11-okt PB
sökruta innehållande kvartsavslag (F nr 5 och F nr 6).
422 RIMG 0834 Utvidgning av Yta 24 (Hundsöksmarkering N). Närbild av kvartsavslag N
11-okt PB
in situ (F nr 5 och F nr 6).
423 RIMG 0835 Utvidgning av Yta 24 (Hundsöksmarkering N). Översikt av 1 x 1 m V
11-okt PB
sökruta innehållande kvartsavslag (F nr 5 och F nr 6), med intilliggande
stenblock i bakgrunden.
424 RIMG 0836 Yta 11, Avtorvad och rensad ned till Rn 1, ca 5 cm under torven. I SV
11-okt LJ
ytans närmsta hörn i bilden framkom del skärvsten.
425 RIMG 0838 Yta 11, Avtorvad och rensad ned till Rn 1, ca 5 cm under torven.
NÖ
11-okt LJ
426 RIMG 0839 Yta 11, detalj skärvstensansamling i Yta 11:s SV hörn.
V
11-okt LJ
427 RIMG 0841 Yta 11, detalj skärvstensansamling i Yta 11:s SV hörn.
S
11-okt LJ
428 RIMG 0842 Yta 9. Översikt efter rensning till ca 3 cm under torven. Vid tre av de SV
11-okt RL
fyra gula trästickorna finns kvartsfynd (F nr 7-9)
429 RIMG 0843 Yta 9. Översikt efter rensning till ca 3 cm under torven. Vid tre av de NÖ
11-okt RL
fyra gula trästickorna finns kvartsavslag (F nr 7-9)
430 RIMG 0844 Yta 9. Närbild av plats för kvartsavslag (F nr 7-9)
N
11-okt RL
431 RIMG 0845 Yta 9. Närbild av plats för kvartsavslag (F nr 7-9), litet längre ifrån.
N
11-okt RL
432 RIMG 0846 Yta 12 efter avtorvning och rensning till ca 3 cm under torv.
SÖ
12-okt RL
433 RIMG 0847 Utvidgning av Yta 24 (Hundsöksmarkering N), hela utvidgningen. Fo- S
12-okt PB
tograferad från markfast stenblock i S.
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Bild 5: A1, kokgrop, centrala delen av gropen. Profilschakt grävt till botten och orörd moränmark börjar

framträda under kokgropen över hela profilschaktets längd. Ingen stenpackning, endast litet sot och kol
fanns i kokgropen. Foto från NÖ. Fotograf: Roger Lidman (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 68)

Bild 6: A3, kokgrop. Profil genom anläggningens mitt, med två synliga nedgrävningar. Orörda moränstenar

direkt under kokgropens nedgrävning. Foto från N. Fotograf: Paulina Blaesild. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 83)
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Bild 7: A6, kokgrop. Profilschaktet är grävt till botten och gropen syns tydligt i genomskärning, med sten-

packning, kol och rödbränd sand. Stenen från den halva som grävdes vägde drygt 384 kg. Foto från NNÖ.
Fotograf: Paulina Blaesild. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 416)

Bild 9: A9, härd.

Profil, genomskärning av anläggningen.
Foto från N. Fotograf: Lage Johansson.
(Bilaga 7, fotolista: Foto nr 63)
Bild 8: A9, härd.

Påbörjad grävning för profilschakt.
Foto från Ö. Fotograf: Lage Johansson.
(Bilaga 7, fotolista: Foto nr 57)
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Bild 10: A10, härd efter framrensning. Foto från N. Fotograf: Roger Lidman. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 204)

Bild 11: A10, härd efter framrensning av profilsektion. Foto från V. Fotograf: Roger Lidman. (Bilaga 7, foto-

lista: Foto nr 336)
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Bild 12: A11, härd, framrensad för ritning i plan. Foto från Ö. Fotograf: Lage Johansson (Bilaga 7, fotolista:

Foto nr 272)

Bild 12: A12, skärvstenskoncentration (mitt i bilden). I bakgrunden till höger syns stenkretsen på härden A11

och vid den gula blompinnen strax till vänster om tallstammen till vänster ligger stenklubban F. nr. 3 in på
den plats där den påträffades. Foto från SÖ Fotograf: Lage Johansson. (Bilaga 4, fotolista: Foto nr 134)
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Bild 13: Roger Lidman rensar fram stenkoncentration i Yta 4, som förmodligen är ett utkast av sten från

någon av kokgroparna A5 eller A6. Paulina Blaesild i bakgrunden har börjat rensa fram kokgropen A6. Till
höger i bild är den skogbilväg som delar förundersökningsområdet i en nordlig och en sydlig del. Foto från
Ö. Fotograf: Olof Östlund (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 90)

Bild 14: Paulina Blaesild har börjat rensa fram schaktet Yta 24. Här markerade sökhundarna norr om den

markfasta stenen, ungefär där Paulina sitter, samt till vänster bakom tallen. Två kvartsavslat påträffades till
vänster om Paulina när schaktet utvidgades. Till höger i bild, uppmärkt med gulblå fornlämningsband är
kokgropen A2. Foto från SV Fotograf: Olof Östlund. (Bilaga 4, fotolista: Foto nr 6)

