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Administrativa uppgifter

(för 2019 års fältarbete om inget annat anges)
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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:					Marika Eserstam Kjellsson, Olof 				
			 			 
Östlund
Underkonsulter:				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 (dateringar 2018 och 2019):
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)
						
Anläggning 15, härd: 1827 ± 33 BP
						  (87-107, 121-253 & 302-315 e.Kr. -95,4 % sannolik						 
het)
						
Höjd över havet: 				
25-31 m ö h
Fältdagar: 					
8 fältarbetsdagar (10/6 - 19/6 2019)
Rapporttid: 					75 timmar
Förundersökningsytans area		
22 855 m²
Undersökta ytor ligger inom koord:
N: 7 178 516 - 7 178 702 / E: 795 625 - 795799
Koordinatsystem: 				
Sweref 99 TM
Yta undersökta schakt: 			
Maskinschakt 1058 m²
						Handrensat profilschakt: 1,3 m²
						Handavtorvad sökhundsmarkerad yta: 7 m²
						(Handgrävda schakt år 2018: 216,5 m²)
						
(Total yta undersökta schakt 2018-2019: ca 1285 m²)
Fynd:						
Inga fynd påträffades eller tillvaratogs år 2019.
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
Under juni 2019 genomfördes återstoden av den förundersökning som påbörjades under hösten 2018. Fältarbetet genomfördes 10-19 juni och inriktningen var att med grävmaskin öppna schakt mellan och omkring
de redan kända lämningarna inom förundersökningsområdet, med syftet att noggrannare avgränsa fornlämningens utbredning.
Vid maskinschaktningen påträffades ytterligare åtta anläggningar utöver de tolv som sedan tidigare var
kända sedan hösten 2018. Dessa åtta anläggningar är (A 13 - A 20). Totalt finns nu 20 kända anläggningar (A
1 - A20) påträffade inom förundersökningsområdets boplatsyta efter att förundersökningarna hösten 2018
och försommaren 2019 avslutats.
De 20 kända anläggningarna i boplatsområdet är nu:
8 kokgropar: A1, A2, A3 , A4, A5, A6, A7 samt A18
5 härdar: A9, A10, A11, samt A15 och A19
3 skärvstenskoncentrationer: A12, samt A 14 och A16
2 stenkoncentrationer: A17 och A20
1 slagplats/härd: A13
1 boplatsgrop: A8
Dessutom finns fyra sedan tidigare kända stensättningar samt en tjärdal (övrig kulturhistorisk lämning) inom
förundersökningsområdets gränser. (Bilaga 1:2), Gränserna mellan vad som är skärvstenskoncentration och
härd bör betraktas som oklar tills anläggningarna har undersökts.
Av de åtta anläggningar som påträffades under maskinschaktningen i juni 2019 undersöktes en härd (A15)
till hälften. Övriga anläggningar undersöktes inte ytterligare efter lokalisering. De dokumenterades endast i
plan och sparades sedan för framtida undersökningar. Tillsammans med de anläggningar som undersöktes
hösten 2018 anser vi att vi har en bra uppfattning om anläggningarnas karaktär på boplatsen.
Påträffade anläggningar och boplatsmaterial inom förundersökningsområdet sträcker sig 120 x 70 m
(VNV-ÖSÖ). Längre norrut blir marken gradvis fuktigare och sämre lämpad för boplatsaktiviteter. I öster och
i söder, utanför det nu aktuella förundersökningsområdet, har tidigare utredningar konstaterat ytterligare
fornlämningar.
De 14C-dateringar som gjordes i samband med fältarbetet hösten 2018 i boplatsområdet, 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.
Utöver anläggningarna påträffades inga övriga fynd vid grävmaskinschaktningen under juni 2019. De fynd

som påträffats är alltså fortfarande de fynd som påträffades under hösten 2018: En stenklubba med skaftränna, och fem kvartsavslag som kan sägas höra till järnålder. Dessutom påträffades under hösten 2018 också tre
metallföremål från sen tid (1900-tal); ett mynt, en järnkrok och en ring av modern metallegering.
Bakgrund				
Vid 2018 års förundersökning uppstod ett hinder i form av utebliven skogsavverkning. Arbetet att med grävmaskin öppna sökschakt för att kunna avgöra fornlämningens storlek blev omöjligt att genomföra eftersom
grävmaskinen inte komma in mellan träden. Försök att för hand avtorva så stora ytor som möjligt kunde inte
kompensera för bortfallet av grävmaskin. Eftersom grävmaskinen inte använts fanns dock pengar kvar i den
budget som fanns i arbetsplanens kostnadsberäkning. Efter samtal med Länsstyrelsen i Västerbotten och Trafikverket beslutades att insats med grävmaskin skulle genomföras under försommaren 2019 för de pengar
som fanns kvar.
Under juni 2019 genomfördes återstoden av den förundersökning som påbörjades under hösten 2018.
Fältarbetet genomfördes 10-19 juni under 8 arbetsdagar 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.
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 även år 2019 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). Målet var i år att avsluta förundersökningen och komplettera den med grävmaskinschaktning för att uppnå den täckningsgrad som vi planerade för 2018..
Fältarbetet 2019 utfördes av Olof Östlund (projektledare och rapportansvarig arkeolog), och Marika
Eserstam Kjellson (säsongsanställd arkeolog) Skellefteå museum.
Målsättning och syfte
			
Syftet med hela förundersökningen (2018-2019) är att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.
När det gäller boplatslämningarna, skulle utbredningen av dessa bestämmas. Ett urval (max 50%) av anläggningarna skulle 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 gällde gravarna (stensättningarna) skulle en genomgång av materialet från undersökningen från
1995 göras för att skapa tillräckligt underlag för fornlämningstypen stensättning på platsen. Det skulle undersökas om de jordprover som förvaras på Skellefteå museum kan tillföra ny kunskap vid en ny analys. Detta
gjordes i samband med 2018 års insatser (se tidigare rapport).
Inriktningen på 2019 års fältarbete var att med grävmaskin öppna schakt mellan och omkring de lämningar
som sedan hösten 2018 var kända, med målsättningen att noggrannare avgränsa fornlämningens utbredning.
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 den ursprungliga undersökningsplanen från 2018, med några undantag (se
avvikelse från arbetsplan, nedan).
Under förra året (2018) genomfördes inledande arkiv- och kartstudier över det aktuella området utfördes,
därefter genomfördes fältarbete där sökytor togs upp med hjälp av spade, fyllhammare och skärslev. Placeringen av sökschakt gjordes utifrån topografiska förhållanden, markkemisk kartering (fosfater och magnetisk
susceptibilitet), metalldetektering, samt arkeologisökhundarnas markeringar. Manuella undersökningar av
hälften av de påträffade anläggningarna och några av de sedan tidigare kända anläggningarna genomfördes också under 2018 års fältarbete. Undantaget var gravarna på åsens krön som lämnades orörda, men en
bedömning av jordprovernas status från undersökningarna av stensättningarna år 1995 gjordes, helt enligt
arbetsplanen (Östlund 2019).
Under årets fältarbete (juni 2019) avtorvades 26 schakt med grävmaskin. Dessutom genomsöktes schakten
och schaktens närmast intilliggande ytor med arkeologisökhundar från Åkes Hundtjänst ännu en gång under
en helg, vilket ledde till att vi öppnade ytterligare en yta med manuella metoder (fyllhammare och skärslev)
där två hundar markerat på samma ställe. Hundarna är tränade att hitta brända ben (rester av matlagning).
När arkeologerna påträffade anläggningar vid schaktningen stoppades grävmaskinen och anläggningen
rensades fram i plan, innan schaktningen fortsatte. Alla anläggningarna fotograferades i plan. En av de
anläggningar som påträffades delundersöktes också, genom att ena halvan av den rensades ned. Den anläggningen dokumenterades genom fotografering, och ritningar i plan och i profil, och ett kolprov och ett
makrofossilprov samlades in för att möjliggöra analyser. Delundersökningen av anläggningen gjordes för att
avgöra anläggningens storlek och karaktär, samt i hopp om att få ytterligare en 14C-datering för en anläggning i förundersökningsområdet. Kolprovet och makrofossilprovet 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. Kolprovet skickades efter avslutat fältarbete
iväg till vedartsanalys och för datering. Efter överväganden skickades inte makrofossilprovet iväg för analys.
Fjolårets makrofossilanalyser gav mycket magert resultat, kottefjäll och kol från tall (Se rapport över fältarbetet 2018). Vår bedömning var att detta makrofossilprov förmodligen inte skulle bidra till någon ytterligare
kunskap vid denna förundersökning, speciellt som den vedartsanalys som gjordes inför 14C-dateringen av
A15 konstaterade tall, precis som för de anläggningar som daterades hösten 2018 (bilaga 6:2). Provet finns
dock kvar i Skellefteå museums magasin, att analysera vid kommande undersökningar.
Inmätning av schakt och anläggningar gjordes med en Trimble GPS med RTK, något som i de flesta fall ger
precision ned till 1-2 cm, när skogens nu avverkats så att sikten mot satelliterna blev fri.
Marken återställdes direkt efter avslutad undersökning. Den del av den manuellt undersökta anläggningen
som inte undersöktes under täcktes över med markduk, sand och torv, för att kunna undersökas färdigt vid
ett senare skede om länsstyrelsen fattar beslut om en arkeologisk undersökning. Även de anläggningar som
påträffades i schakten men som inte undersöktes vidare täcktes över med markduk och torv på samma sätt.
I övrigt användes grävmaskinen för att lägga tillbaka torven i schakten.
   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 den ursprungliga arbetsplanen från 2018 gjordes.
Nästan en hel dags ställtid tillkom eftersom skogsavverkningen inte genomförts som det var sagt, före den
måndag som vi skulle starta årets undersökning. Avverkningen kom sedan igång på måndag kväll, och skedde
under de närmaste dagarna parallellt med arkeologernas arbete vid grävmaskinen.
På grund av helt utebliven avverkning år 2018 gick en hel del av det årets fältarbetstid åt till att kompensera

för detta genom handgrävning med den personal som fanns tillgänglig, och genom att hitta alternativa lösningar. När sedan det öppnades en möjlighet att fortsätta förundersökningen år 2019 fanns visserligen pengar kvar
att göra detta för, men inte nog för att använda grävmaskin så många dagar som det ursprungligen varit tänkt.
Enligt arbetsplanen skulle vi öppna upp till 20 % av områdets yta (ca 4500 m²) med grävmaskin. Det ekonomiska utrymmet innebar nu två dagar med grävmaskin för att öppna schakt. Det innebar istället en yta av 1058
m² (totalt tillsammans med de handgrävda ytorna året innan öppnades innebar det 1285 m²). Sedan användes
grävmaskinen ytterligare en dag för att lägga tillbaka jordmassorna. Ytorna som öppnades kom därför att bli
mindre, men vår uppfattning är att spridningen av schakt är bra nog och att vi har fått en god kännedom om
hur stor utbredningen av fornlämningen är. Längst i söder finns nämligen grusåsen där det finns svårhanterlig
moränsten direkt under torven. Vi valde att begränsa mängden schakt där. Den marken inbjuder inte till att
anlägga boplatser, även om gravar finns där. Det är alltså bara i områdets norra halva som marken inbjuder till
bosättning och där, på de sandigare markerna, har vi bra täckning.
Även i år blev det förseningar med avverkning, vilket i sin tur innabar att arkeologerna blev försenade drygt
en halv dag, innan vi kunde börja arbeta. Vi blev också tvungna att anpassa vårt arbete efter den takt som avverkningen kunde genomföras under den första fältarbetsveckan.
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 långgrund och förmodligen
fiskrik sötvattensjö som säkert också hade ett rikt fågelliv, ända tills den började dikas ut.
Fornlämningen Raä 356:1 (Bureå sn) är bara en del av det nästan 28900 m² stora förundersökningsområdet. 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 syns ganska tydligt på de registrerade lämningarna. Söder om A16 (skärvstenskoncentration),
A1 (kokgrop), A19 (härd) och den tjärdal som finns längst i öst, är marken stenig redan på ytan (bilaga 1:3).
Anläggningarna A1 - A19, och även en tjärdal (Raä Bureå 408) som finns i området, har placerats där marken
varit lättgrävd. Endast stensättningarna placerades på den steniga moränåsens krön, 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 (Broadbent 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. Före det 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
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sydsluttning), men enstaka finns även rakt i väster (på 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 karta föregående sida).
Tidigare arkeologiska undersökningar
Ett flertal arkeologiska insatser har genomförts genom åren i närheten av Harrsjön, förutom den förundersökning som alltså påbörjades hösten 2018 (separat rapport våren 2019) och som nu avslutas med en rapport
över 2019 års fältarbete.
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 Harry Thålin, Ernst Manker och Ernst 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 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 ett forskningsprojekt kring den utdikade Harrsjön (1991-1995), genomfördes återigen
undersökningar (Sundqvist 1993, Östlund 1997). Dels grävdes en till ytan ganska stor boplats kallad Harrsjöbacken (Raä 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 (benämnda Stensättning 1 och 2 i bilaga 1:2),
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 steniga 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
14
C-datering gjordes aldrig, förmodligen på grund av att det träkol som tillvaratogs inte säkert kunde sägas
höra till gravarna. (Östlund 1997). Gravarna ansågs vid undersökningen tillhöra äldre järnålder (RAÄ 388:1)
och yngre bronsålder/äldre järnålder (RAÄ 356:1). 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 på Raä 356:1 låg ca 30 m ö h och kan därför

11

12

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 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 Bottenviken och 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 i tid 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 MAL:s analyser. Den markpåverkan som kunde noteras verkar inte ha gett upphov till några
betydande kulturlager (Klang 2018 ).
Lämningen RAÄ 356:1 registrerades i början av 1990-talet i samband med det nämnda forskningsprojektet gällande den utdikade Harrsjön. Lämningen bestod enligt tidigare beskrivning i fornminnesregistret av 5
kokgropar, 3 stensättningar och 1 skärvstenskoncentration inom ett område av 100 x 50 meter,. I forskningsprojektet undersöktes två av stensättningarna på RAÄ 356:1 (se ovan).

Resultat
I de 26 grävmaskinsschakten som avbanades inom förundersökningsområdet under fältarbetet i juni 2019,
påträffades ytterligare 8 anläggningar (A 13 - A 20) utöver de 12 som var kända sedan hösten 2018 (bilaga
1:1 och 1:2). De åtta lämningarna är följande:
•
•
•
•
•

1 kokgrop: A18
2 härdar: A15 och A19
2 skärvstenskoncentrationer: A14 och A16.
2 stenkoncentrationer: A17 och A20
1 slagplats/härd: A13

Beskrivningar för var och en av de anläggningar som påträffades under juni 2019 finns i bilaga 3:1 och 3:2,
och en översiktskarta över anläggningarnas lägen finns i bilaga 1:2).
Vad som är en skärvstenskoncentration och vad som är en härd kan vara svårt att avgöra när de endast har
rensats fram i plan. Det är först när de undersöks genom att rensa sig ned på djupet som det blir tydligt vad
anläggningarna använts till. Vi ska därför vara försiktiga med att slå fast vad de använts till. Vi har gjort vår
bedömning utifrån följande iakttagelser:
De två härdarna (A15, A19) är väl avgränsade och består av en skärvstenspackning, med övervägande
skärvsten och tendenser till mer eller mindre tydlig rödbränning, någonting som gör att det är troligt att de
ligger på den plats där de blivit brända. Den härd som delundersöktes (A15 hade en rödbränning som knappt
var skönjbar på ytan när avtorvningen var genomförd, men rödbränningen som blev något tydligare när halva
anläggningen rensades ned för att få fram en profilsektion. I profilsektionen syntes rödbränningen relativt

Bild 1: Härden A15, nedrensad till ca 2-3 cm under torv. Foto från N.

Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 5)
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tydligt (profilritning i bilaga 2:2).
De två skärvstenskoncentrationerna (A14, A16) är mera utdragna och diffusa i avgränsningen utåt och har
något mindre andel stenar som spruckit av hetta. De ger intrycket att ha flyttats till den plats där de nu ligger
efter att de påverkats av bränning. De är alltså dumpade stenar från någon annan anläggning i närheten.
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Bild 2: A16, skärvstenskoncentration i maskinavbanat schakt. Foto från N. Fotograf: Marika

Eserstam Kjellsson

Bild 3: A14, skärvstenskoncentration i maskinavbanat schakt. Foto från S Fotograf: Marika

Eserstam Kjellsson.

A16 ligger bara drygt två meter från kokgropen A1 som delundersöktes hösten 2018.
Kokgropen A18 påträffades fyra meter från en boplatsgrop (A8) som var känd sedan tidigare. Att denna
kokgrop inte hittades tidigare med okulära metoder måste tillskrivas dess grunda djup vid markytan och den
rikliga undervegetation som fanns på platsen. Vallen kring kokgropen var svår att se även sedan grävmaskinen
avtorvat schaktet över den.
De två stenkoncentrationerna (A17, A20 - fotografier i bilaga 8) avvek tydligt från den sandiga mark som
de påträffades i, de är tydliga konstruktioner. I A17 finns dock ingen skärvsten eller andra tecken på bränning
och i A20 endast några stenar som eventuellt skulle kunna vara eldpåverkade. Att notera är att båda sökhundarna markerade för brända ben vid A20. De markerade förmodligen vid anläggningens yttre gräns, där
de började känna vittringen av den. För ett mänskligt öga verkar hundarna ha markerat 0,5-0,7 m vid sidan
av stenkoncentrationen.
Slagplatsen (A13) innehöll 13 synliga skärviga stenar av skiffer som föreföll vara slagna. De är spridda så att
de knappast kan ha sönderdelats på naturlig väg, genom frostsprängning till exempel. Den rödbrända fläck
med inslag av sot och kol som fanns på platsen skulle kunna vara rester av en härd, men där fanns endast en
större sten som kunnat vara en del av en härd och den var inte synbart eldpåverkad. Resterna av en murken
trästubbe försvårade tolkningen. Tills vidare kallar vi den i första hand för slagplats, men där kan alltså också
finnas rester av en eld som påverkat marken i A13. Anläggningen undersöktes inte vidare, den lämnades
kvar med skifferskärvorna in situ och täcktes över med markduk och torv i väntan på framtida arkeologiska
undersökningar.
Bild 4: A13, Slagplats/härd. Skärvor

av skiffer samt en naturrund sten. I
mitten är rester av en ruttnad stubbe,
men till höger om den också rödbränd sand. Anläggningen har på
bilden fornlämningsband för att skydda mot skogsmaskiner vid pågående
avverkning. Foto från Ö. Fotograf:
Olof Östlund (Bilaga 7, fotolista: Foto
nr 26)
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Av de åtta anläggningar som påträffades under maskinschaktningen i juni 2019 undersöktes härden A15
till hälften. Övriga anläggningar undersöktes inte ytterligare efter lokalisering. Dessa dokumenterades dock
i plan, genom inmätningar med Trimble-mätinstrument och fotografering med kamera, samt genom beskrivningar i form av anteckningar. Anläggningarna sparades sedan övertäckta med markduk för framtida
undersökningar.
Utöver anläggningarna och de skärvor av skiffer som påträffades i A13, påträffades inga övriga fynd vid
grävmaskinschaktningen under juni 2019, trots att de medverkande arkeologerna var erfarna och grävmaskinisten försiktig och skicklig när han skalade av vegetationslagret från underliggande mark. De fynd som
påträffats är alltså fortfarande de nio fynd som påträffades under hösten 2018. Bedömningen som vi gjorde
i rapporten över 2018 års fältarbete kvarstår: Mängden fynd var anmärkningsvärt liten.
Avslutningsvis kan resultaten från fältsäsongerna 2018 och 2019 sammanfattas med att det nu finns totalt
20 konstaterade anläggningar inom förundersökningsområdet:
•
•
•
•
•
•

8 kokgropar: A1, A2, A3 , A4, A5, A6, A7 samt A18
5 härdar: A9, A10, A11, samt A15 och A19
3 skärvstenskoncentrationer: A12, samt A 14 och A16
2 stenkoncentrationer: A17 och A20
1 slagplats/härd: A13
1 boplatsgrop: A8

Dessutom finns de fyra tidigare nämnda stensättningarna som också hör till Raä 356:1, samt en tjärdal (Raä
408) inom förundersökningsområdets gränser.
Tillsammans med de anläggningar som undersöktes hösten 2018 anser vi att vi nu har en bra uppfattning
om anläggningarnas karaktär på boplatsen. Påträffade anläggningar och boplatsmaterial (fynd och skärvsten)
sträcker sig 120 x 70 m (VNV-ÖSÖ) inom förundersökningsområdet (bilaga 1:4). Längre norrut blir marken
gradvis fuktigare och sämre lämpad för boplatsaktiviteter. I öster och i söder, utanför det nu aktuella förundersökningsområdet har tidigare utredningar konstaterat ytterligare fornlämningar.
De 14C-dateringar som gjordes i samband med fältarbetet hösten 2018 i boplatsområdet, antyder flera
användningsperioder av boplatsytorna. Fyra anläggningar 14C-daterades i samband med fältarbetet 2018:
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. Till detta kommer 2019 års datering från A15
som visar att den anläggningen hör till tiden 87-315 e.Kr, alltså mitt emellan övriga dateringar på tidslinjen
(bilaga 6;1).
De kolprover som 14C-daterats har också genomgått vedartsanalys (bilaga 6:2). Samtliga 5 prover kommer
från ved av tall. De kan ha en hög egenålder, upp till 400 år, vilket bör tas med i bedömningen av dateringsresultaten.
Tolkning
Anmärkningsvärt är att inga fynd påträffades vid grävmaskinschaktningen under juni 2019 (undantaget de
skärvor av troliga skifferavslag som påträffades ytligt i den ännu ej undersökta A13). De fynd som påträffats
är alltså fortfarande de nio fynd som påträffades under hösten 2018. Det är troligt att sex av dessa hör till
järnåldern: En stenklubba med skaftränna och fem kvartsavslag. De tre övriga fynden var metallföremål från
sen tid (100-150 år gamla), ett mynt, en järnkrok och en ring av modern metallegering. Jämfört med den
andra boplatsen vid Harrsjöbacken (Raä 351:1) som undersöktes vid mitten av 1990-talet några hundra meter
från den nu aktuella boplatsen, är skillnaden stor när det gäller fyndmängd. Vid den undersökningen innehöll
fyndlistan 529 fyndposter från drygt 400 grävda kvadratmeter (Östlund 1997, 2019).
Även om åldersintervallen för de två boplatserna är ungefär samma, är det är tydligt att det inom det nu

aktuella förundersökningsområdet har pågått en annan typ av verksamhet, som inte genererat några större
mängder avfall och skräp som idag går att se med blotta ögat. Indikationerna av skräp och avfall syns endast
i den markkemiska karteringen och sökhundarnas markeringar. I rapporten över 2018 års fältarbete gjordes
tolkningen att detta berodde på att en annan typ av verksamhet pågått på Raä 356:1 jämfört med Raä 351:1
(Östlund 2019)
Flera av anläggningarna ligger nära varandra, exempelvis A8 (boplatsgrop) och A18 (kokgrop) respektive
A1 (kokgrop) och A16 (skärvstenskoncentration). I det första exemplet behöver inte närheten mellan anläggningarna innebära ett tidsmässigt samband, men i det senare fallet väcks misstanken att skärvstenen är samtida med kokgropen och att skärvstenen rensats ur kokgropen. Eftersom vi nu har dateringar som sträcker sig
över 1000 år, som mest, innebär det dock generellt att det inte går att dra snabba slutsatser om vilka ytor och
vilka anläggningar som hör till en viss tidsperiod. Vid en eventuell slutlig undersökning måste varje anläggning
genomgå 14C-datering.
Avgränsningen av fornlämningsområdet har i och med grävmaskinschaktningen blivit tydligare (bilaga 1:4)
och även markens kornstorlek framgår nu klart och tydligt (bilaga 1:3).
Även om boplats och gravar har markerats som ett gemensamt område i Fornreg (Raä 356:1) bör boplatsen betraktas som separerad från området med stensättningar. Skillnaden i markförhållanden är stora mellan
de två områdena. Grusåsens topp består av väldigt stenig morän och inbjuder inte till bosättning eller annan
verksamhet som innebär grävande i marken under järnålder för exempelvis stolpar eller kokgropar. Speciellt
inte när sandmarken vid åsens fot är så mycket bättre lämpad för sådant. De gravar som ligger på åsens krön
ligger däremot på en helt logisk plats uppe på den steniga åsryggen. Stensättningarna är inte daterade annat
än med landhöjningskurvor, men det är möjligt att de är äldre än boplatslämningarna nedanför åsen. Stensättningarna kan höra till den senare delen av bronsåldern och då låg de väl synliga vid vattnet, där resande
med båt kunde se dem.
Antikvarisk bedömning
Vi har med grävmaskinsschakten kunnat avgränsa boplatsområdet mot norr och mot söder. Påträffade anläggningar och spridda skärvstenar i schakten visar var gränserna kan dras (bilaga 1:4). Det finns dock fornlämningar även utanför det aktuella förundersökningsområdet, framför allt ganska nära i öster, och vi vill
påpeka att det i princip är omöjligt att undvika alla fornlämningar som finns efter grusåsen om järnvägen ska
byggas i området.
Efter avslutat fältarbete år 2019 finns fortfarande skäl att betrakta Raä 356:1 som två fornlämningar: En
boplats och ett gravfält. Där finns fortfarande efter årets fältarbete ett avstånd på närmare 30 m mellan de
registrerade 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. Höjdskillnaden antyder att gravfältet är äldre.
Stensättningarna som finns i undersökningsområdet är svåra att hantera. Undersökningarna av två av dem i
under 1990-talet gav mycket magra resultat. De arkeologiska metoderna vi har idag är, ärligt talat inte mycket
bättre när det gäller undersökningar av den här typen av väl syresatta, luftiga stensättningar och rösen. Skellefteå museum anser att vi bör vänta i det längsta med att undersöka de kvarvarande gravarna tills det finns
andra metoder att tillgå, exempelvis genom mera utvecklade DNA-analyser för att bättre kunna ta till vara på
ancient DNA ur jordprover som vi idag inte skulle få ut någonting av. Morgondagens arkeologer kan få ut mer
information från de här stensättningarna än vad vi kan och det vore bra att spara dem för framtiden.
Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
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
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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 arkeologiska åtgärder som bör utföras vid framtida exploateringar i samband
med järnvägsbyggnationerna tas av Länsstyrelsen i Västerbottens län.
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Utvärdering av arbetets genomförande
För den summa pengar som fanns kvar i budgeten från den föregående fältsäsongen planerades fältarbetet
2019 att bli 128 arbetstimmar fördelat på två arkeologer. Vi använde 117 arbetstimmar fördelat över 8 fältarbetsdagar.
Mycket personaltid under hösten 2018 gick åt till att avtorva för hand när vi försökte kompensera för utebliven maskintid. Tid är pengar och i det här fallet innebar den omfattande handavtorvningen under fältarbetet
på hösten 2018 att mindre pengar kom att finnas kvar till maskintid för fältarbetet 2019. Med mer tid hade
också fler anläggningar kunnat delundersökas i samband med 2019 års maskinschaktning. Nu blev fokus istället på att försöka hitta så många anläggningar som möjligt för att ge en bild av fornlämningens omfattning.
Många och långa schakt innebar mycket tid för inmätning av schakt och anläggningar vilket gjorde att vi endast valde att delundersöka en av de anläggningarna som påträffades i juni 2019. Sammantaget med tidigare
års delundersökta anläggningar anser vi ändå att vi har en god bild av vilken typ av anläggningar som finns i
undersökningsområdet.
Till den redan tidigare avgränsade tiden för årets fältarbete kom också en dags förseningar och litet komplikationer eftersom avverkningen som skulle ha varit klar innan fältarbetets start, påbörjades först en halv dag
in på den första fältarbetsdagen. Avbaningen med grävmaskin fick därmed också anpassas till avverkningen,
något som kanske inte innebar så stor tidsförlust, men ändå en krävde en koordinering så att skogsmaskinerna
inte av misstag skulle köra över de anläggningar som vi just hittat i schakten.
Att återkomma till förundersökningsområdet i efterhand, efter att vi försökt kompensera med utebliven
maskintid med handkraft och okonventionella sökmetorder under hösten 2018, har varit givande. Helt klart är
att avbaning/avtorvning med grävmaskin är absolut nödvändigt för att snabbt skapa sig en uppfattning om hur
många anläggningar som finns i ett undersökningsområde. Med en personalstyrka på fyra arkeologer hittade
vi tre tidigare okända anläggningar på fyra veckor hösten 2018 utan grävmaskin. Med grävmaskin hittade två
arkeologer åtta anläggningar på två dagar med maskin under fältarbetet i juni 2019.
Med detta sagt kan vi säga att arkeologerna på Skellefteå museum ändå är tillfreds med de resultat som
uppnåtts under fältarbetet.
Den arkeologiska förundersökningens har resulterat i tydliga indikationer om spridning av anläggningar och
fynd inom förundersökningsområdet. Skellefteå museum anser att förundersökningen har resulterat i ett bra
underlag för Länsstyrelsen i den fortsatta prövningen, samt för Trafikverkets fortsatta planering.

Skellefteå Museum, Skellefteå 2020-01-07
Olof Östlund, arkeolog.
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Objekt: Anläggning 15, Härd
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Anläggning 15, härd, profil mot S
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Beskrivningar anläggningar
(För översikt av anläggningar, se bilaga 1:2)

			
Bilaga 3:1
Anläggningsbeskrivningar

Följande anläggningar undersöktes 2019:
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•
Anläggning 15, Härd
A15 är en härd (bilaga 1:2). Den påträffades i den nordligaste änden av schakt 16, ca 7 m öster om A20, stenkoncentration. Den påträffades vid maskinschaktning. Båda anläggningarna (A15 och A20) är i ytterkanten av
ett område med högre fosfatvärden (bilaga 1:6). Vid fortsatt rensning med skärslev framkom en anläggning
som mäter 2,4 x 0,9 m (V-Ö) och består av en utdragen samling skörbränd sten (bilaga 2:1). Stenarna förefaller vara uppdelade i två koncentrationer av sten. Stenarna är 0,05- 0,15 m stora. Anläggningen låg ytligt,
direkt under torven, i rostfärgad sand. Det tunna blekjordsskiktet försvann nästan helt när grävskopan tog
bort torven.
Ett profilschakt grävdes i öst-västlig riktning genom A15, ned till 0,25 m djup, varvid den norra halvan av
anläggningen undersöktes. Stenarna ligger ytligt med antydan till rödbränd sand under stenarna i öst. I den
mycket svagt rödbrända sanden i anläggningens nordöstra ytterkant påträffades också sot och enstaka träkol.
Ett kolprov och ett makrofossilprov insamlades (Kp1 respektive Mp1). Kolprovet skickades iväg 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 1827 ± 31 BP, vilket med
kalibrerade värden motsvarar en tidpunkt någonstans i intervallen 87- 107, 121-253 och 302-315 e.Kr. med
95,4 % sannolikhet.
Skärvstenen som avlägsnades från den norra halvan av anläggningen vid nedrensningen av profilschaktet
vägde 12,58 kg.
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 7178616,02 / E 795691,61
Höjd botten på anläggningen: 26,37 m ö h
Följande anläggningar registrerades 2019 utan att undersökas:
•
Anläggning 13, Slagplats/härd
A13 påträffades i den sydliga änden av schakt 6. Anläggningen är ca 1,2 x 1,1 m stor (V-Ö), bestående av 13
synliga avslag eller skärvor från skiffer och en svag mörkfärgning i NÖ. En större naturrund sten finns i väst
och mindre, spruckna och/eller slagna skärvor mot öst. Den stora stenen mäter ca 0,25 x 0,30 m. De mindre
skärvorna är 0,05 x 0,15 m i storlek. Rester av en ruttnad stubbe finns mitt i anläggningen vilket gör tolkningen av eventuella färgningar svår. Rödbränd sand fanns norr om resterna av den ruttna stubben.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178629,6 / E 795676,0
Höjd: ca 26,1 m ö h.
•
Anläggning 14, Skärvstenskoncentration/härd
A14 påträffades i schakt 13. Anläggningen är en skärvstenskoncentration, som består av en utdragen samling
sten i öst-västlig riktning. Troligtvis resterna av en härd. Ett 30-tal stenar, ungefär hälften skärvstenar. Alla i
storlek 0,05-0,15 m. Anläggningen är 1,5 x 0,9 m. Ytterligare spridda stenar ligger i grävmaskinsschaktet vid
sidan om det som bedömdes vara anläggningens avgränsning. Sökhundarna har markerat i och invid anläggningen.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178653,8 / E 795732,8
Höjd: ca 25,9 m ö h.
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•
Anläggning 16, Skärvstenskoncentration
A16 påträffades i den östra änden av schakt 15. Anläggningen mäter 1,3 x 0, 8 m (NV-SÖ) och består av en
oregelbundet oval koncentration av skärvsten blandat med vanlig sten i öst-västlig riktning. Ungefär en tredjedel av stenen är skärvsten. En större naturrund sten i nordväst mäter 0,25 x 0,35 m. Resterande stenar, ett
25-tal, är i storleken 0,07 x 0,14 m. A16 ligger när kokgropen A1 som undersöktes hösten 2018 och som
varken hade stenpackning i gropen eller skärvsten på gropens vall. Det är möjligt att A16 är utrensad sten från
den kokgropen. Avståndet till kokgropens A1:s vall i öster är drygt 2 m.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178595,0 / E 795695,1
Höjd: ca 27,6 m ö h.
•
Anläggning 17, Stenkoncentration
A17 påträffades i schakt 17. Anläggningen är en oregelbundet oval samling av större stenar, 1,3 x 1,1 m (NS). Anläggningen ligger där marken i övrigt övervägande består av sand i grävmaskinsschaktet. Sökhundarna
markerade på och invid anläggningen. Den största stenen i mitten mäter 0,3 x 0,2 m. Resten, ett 10-tal, är i
storlek 0,06 x 0,08 – 0,15 x 0,20 m stora.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178606,5 / E 795708,9
Höjd: ca 26,8 m ö h.
•
Anläggning 18, kokgrop
A18 påträffades i schakt 21, fyra meter väster om A8 (boplatsgrop). A18 är en kokgrop med invändig grop,
1,2 x 1,05 m stor (NÖ-SV). Gropen var inte synlig innan avbaning med grävmaskin, ej heller omgivande vall.
Efter avbaning bedömdes vallen vara ca 1,5 m bred och 0,1 m hög. Kokgrop inklusive vall mäter ca 4 m i
diameter. De framrensade stenarna ligger i ett område 0,9 x 1,10 m (NÖ- SV). Ett 30-tal stenar är synliga i
grävmaskinsschaktet och de ytor som sedan handavtorvades vid utvidgning av schaktet. Flertalet av stenarna
är skärvstenar. Stenarna mäter 0,07 x 0,07 – 0,15 x 0,20 m.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178595,0 / E 795773,5
Höjd: ca 26,2 - 26,3 m ö h (toppen av skärvstenspackningen i gropens mitt)
•
Anläggning 19, härd
A19 påträffades i schakt 25, sex meter söder om A2 (kokgrop). Anläggningen ligger på sandig mark, men
vid gränsen där markytan övergår från sand till stenig morän vid foten av grusåsens sluttning. Anläggningen
mäter ca 1,3 x 1,1 m (NV-SO) och består av en skärvstenskoncentration (mer eller mindre skörbrända) tillsammans med enstaka opåverkade större stenar. Skärvstenarna är i storlek 0,07 x 0,10 – 0,15 x 0,2 m.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178585,5 / E 795711,3
Höjd: ca 27,7 - 27,8 m ö h
•
Anläggning 20, stenkoncentration
A20 påträffades av sökhundarna. Anläggningen markerades av båda sökhundarna. Vid handavtorvning vid
och kring sökhundsmarkeringen påträffades en koncentration av ett tiotal stenar i ett annars stentomt område med sand. Fem eller sex av stenarna kan möjligen vara skörbrända. De två största stenarna mäter ca 0,4
x 04 och 0,3 x 0,2 m. Stenarna ligger i en grop som är 0.8 m i diameter. De mindre stenarna runtomkring är
0,07 x 0,07 m stora.
Koordinater mitt i anläggningen: N 7178615,5 / E 795683,6
Höjd: ca 26,7 - 26,9 m ö h
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Följande anläggningar har beskrivits i den tidigare rapporten som avhandlade 2018 års fältarbete.
(Se även Översikt anläggningar, bilaga 1:2)
•

•
•
22

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Anläggning 1, kokgrop
Datering: 1430 ± 30 BP, (570-660 e.Kr. med 95,4 % sannolikhet).
Höjd: 27,1 m ö h, (anläggningens botten).
Anläggning 2, kokgrop (ej undersökt)
Höjd: ca 27,5 m ö h.
Anläggning 3, kokgrop
Datering: 1496 ± 32 BP, (430-650 e.Kr. med 95,4 % sannolikhet).
Höjd: 26,2 m ö h (anläggningens botten).
Anläggning 4, kokgrop (ej undersökt)
Höjd: ca 26,5 m ö h.
Anläggning 5, kokgrop (ej undersökt)
Höjd: ca 26,1 - 26,2 m ö h.
Anläggning 6, kokgrop
Datering: 2224 ± 33 BP, (380-200 f.Kr. med 95,4 % sannolikhet).
Höjd: 25,37 m ö h (anläggningens botten).
Anläggning 7, kokgrop (ej undersökt)
Höjd: ca 27,1 - 27,2 m ö h.
Anläggning 8, boplatsgrop (ej undersökt)
Höjd: ca 26,3 - 26,5 m ö h.
Anläggning 9, härd
Datering: 2222 ± 33 BP, (380-200 f.Kr. med 95,4 % sannolikhet).
Höjd: 25,88 m ö h (anläggningens botten)
Anläggning 10, härd
Datering: ej 14C-daterad.
Höjd: 27,02 m ö h (anläggningens botten).
Anläggning 11, härd (endast framrensad)
Datering: ej 14C-daterad,
Höjd yta av anläggningen: 26,31 m ö h
Anläggning 12, Skärvstenskoncentration (endast framrensad)
Datering: ej 14C-daterad,
Höjd yta av anläggningen: 26,3-26,4 m ö h
Stensättning 1
Höjd: ca 30,1 m ö h.
Stensättning 2
Höjd: ca 30,2 - 30,3 m ö h.
Stensättning 3
Höjd: ca 28,9 - 29,2 m ö h
Stensättning(?) 4
Höjd: ca 30,3 - 30,6 m ö h.
Tjärdal (Raä Bureå 408)
Höjd: ca 27,8 - 28,8 m ö h
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Sammanfattande beskrivningar av sökschakt							
Schakten (Schakt 1 - Schakt 26) avbanades alla med grävmaskin 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, där rostjorden var
tydlig och svaga färgningar från anläggningar också skulle synas, om de inte avgränsades av stenansamlingar.
För alla schakts geografiska position hänvisas till bilaga 1:1. Schaktens bredd varierade mellan 0.7 och 1,1 m.
Schaktens nummer avser inte den ordning som de grävdes.
•
Schakt 1
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand och grusig sand med inslag
av moränstenar. Schaktet lades längs med grusvägen som korsar undersökningsområdet.
Längd: 18,7 m
Höjd: ca 27,2 - 27,3 m ö h
•
Schakt 2
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av finkornig sand i norr, gradvis
övergående i grusig sand med enstaka moränsten i söder. Schaktets lägsta punkt fanns i dess norra ände, dess
högsta i den södra änden.
Längd: 55,2 m
Höjd: ca 25,8 - 27,1 m ö h
•
Schakt, 3
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av finkornig sand i norr, gradvis
övergående i grusig sand med enstaka moränsten i söder. Schaktets lägsta punkt är i mitten av schaktet, dess
högsta i den södra änden.
Längd: 43,8 m
Höjd: ca 25,6 - 26,5 m ö h
•
Schakt 4
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av finkornig sand i norr, gradvis
övergående i grövre sand mot söder. Schaktets lägsta punkt är i mitten av schaktet och i norra änden, dess
högsta i den södra änden. I schaktet framkom skärvsten vid en naturrund sten, ca 30 cm stor, ungefär 7 m
norr om schaktets södra ände. Några ytterligare enstaka naturrunda stenar fanns inom 1 m från den första
stenen.
Längd: 49,5 m
Höjd: ca 26,1 - 26,3 m ö h
•
Schakt 5
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av finkornig sand i norr, gradvis
övergående i grövre sand mot söder. Schaktets lägsta punkt är i mitten av schaktet, dess högsta i den södra
änden. I schaktet framkom enstaka skärvsten på tre ställen (se bilaga 1:4). Skärvstenarna i schaktet påträffades inom 10 m från den härd (A9) som delundersöktes 2018
Längd: 35,2 m
Höjd: ca 26,0 - 26,2 m ö h
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•
Schakt 6
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är i
mitten av schaktet, dess högsta i den norra änden. I schaktet södra ände framkom A13 (slagplats) där spräckt
eller slagen skiffer påträffades vid en större naturrund sten, ca 25 cm i diameter. En svag rödfärgning fanns
intill stenen. Schaktet utvidgades kring A13 för att avgränsa anläggningens utbredning.
Längd: 34,3 m
Höjd: ca 26,0 - 26,2 m ö h
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•
Schakt 7
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
i norra änden av schaktet, dess högsta söder om schaktets mitt, intill den plats där härden A11 och skärvstenskoncentrationen A12 påträffades 2018. I schaktet, närmast de två kända anläggningarna påträffades också
en skärvsten, i övrigt ingenting.
Längd: 38,1 m
Höjd: ca 25,9 - 26,5 m ö h

•
Schakt 8
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
i södra delen av schaktet i en sänka mellan två strandvallar, dess högsta punkt finns i norra änden, på en av
strandvallarna.
Längd: 19,3 m
Höjd: ca 25,7 - 26,0 m ö h
•
Schakt 9
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
strax norr om schaktets mittpunkt i en sänka mellan två strandvallar, dess högsta punkt (26,3 m ö h) finns i
södra änden, på en av strandvallarna. Schaktets nordligaste punkt ligger 26 m ö h. På den västra strandvallen
sluttning ned mot sänkan påträffades tre naturrunda stenar i ett schakt som i övrigt enbart bestod av sand.
Längd: 35,6 m
Höjd: ca 25,6 - 26,3 m ö h
•
Schakt 10
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
vid schaktets mittpunkt, dess högsta punkt finns i södra änden.
Längd: 12,5 m
Höjd: ca 26,2 - 26,4 m ö h
•
Schakt 11
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktet följer till största
delen krönet av en strandvall från nordväst till sydöst. Schaktets lägsta punkt är i dess sydöstra ände, dess
högsta punkt finns mittdelen av schaktet.
Längd: 65,5 m
Höjd: ca 26,0 - 26,4 m ö h
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•
Schakt 12
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
i dess sydöstra ände, dess högsta punkt är i den nordvästra änden.
Längd: 12,5 m
Höjd: ca 25,7 - 26,0 m ö h
•
Schakt 13
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
strax norr om dess sydöstra ände, dess högsta punkter är i den nordvästra änden och i den sydöstra änden.
Sydöst om schaktets mittdel påträffades A14 (Skärvstenskoncentration) i vilken det fanns både skärvstenar
och naturrunda stenar på mark som i övrigt enbart består av sand. Schaktet utvidgades kring A14 för att
avgränsa anläggningens utbredning. Ytterligare skärvstenar påträffades drygt fyra meter längre mot sydöst i
schaktet.
Längd: 33,5 m
Höjd: ca 25,7 - 26,0 m ö h

•
Schakt 14
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
strax norr om dess södra ände, dess högsta punkter är i norra halvan av schaktet.
Längd: 32,7 m
Höjd: ca 25,4 - 26,0 m ö h
•
Schakt 15
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
i dess västra ände, dess högsta punkter är i den östra änden. I den östra änden påträffades också A16 (skärvstenskoncentration) i vilken det fanns både skärvstenar och naturrunda stenar. Schaktet utvidgades för att
avgränsa anläggningens utbredning. Skärvstenskoncentrationen i Schakt 15 är endast på två meters avstånd
från vallen till kokgropen A1.
Längd: 17,1 m
Höjd: ca 27,4 - 27,6 m ö h
•
Schakt 16
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt
är i dess norra ände, dess högsta punkt är i södra änden. I den norra änden påträffades också A15 (härd) i
vilken det huvudsakligen fanns ett lager med skärvsten. Schaktet utvidgades för att avgränsa anläggningens
utbredning. Norra halvan av anläggningen undersöktes 2019, (se anläggningsbeskrivning).
Längd: 22,3 m
Höjd: ca 26,3 - 27,6 m ö h
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•
Schakt 17
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består i huvudsak av sand, men med
inslag av enstaka mindre moränstenar i den västra delen. Schaktets lägsta punkt är i dess västra ände, dess
högsta punkt är i östra änden. I den västra delen påträffades också A17, en stenkoncentration bestående av
knappt sju-åtta naturrunda stenar i storlek 0,1-0,25 m st i en markyta som i övrigt var sandig. Inga skärvstenar.
Skärvstenar fanns däremot enstaka spridda i schaktets mittersta del, söder och sydväst om A3 (kokgrop,
delundersökt 2018).
Längd: 86,9 m
Höjd: ca 26,8 - 27,5 m ö h
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•
Schakt 18
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt
är i dess norra ände i en sänka mellan två strandvallar, dess högsta punkt är i södra änden på moränåsens
nordsluttning.
Längd: 36,1 m
Höjd: ca 25,7 - 27,6 m ö h
•
Schakt 19
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
i dess norra ände, dess högsta punkt är i södra änden på moränåsens nordsluttning.
Längd: 15,7 m
Höjd: ca 25,8 - 26,6 m ö h
•
Schakt 20
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
i dess norra ände, dess högsta punkt är i södra änden.
Längd: 24,2 m
Höjd: ca 26,0 - 26,5 m ö h
•
Schakt 21
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkt är
i dess västra ände, dess högsta punkter är i på flera ställen i schaktets mitt. I schaktets östra ände påträffades
A18 (kokgrop). Schaktet utvidgades för hand för att avgränsa den översta delen av stenpackningen i gropens
mitt. Kokgropen A18 är belägen fyra meter väster om A8 (boplatsgrop)
Längd: 42,3 m
Höjd: ca 26,2 - 26,4 m ö h
•
Schakt 22
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktets lägsta punkter
är i dess mitt, dess högsta punkter är iden västra delen.
Längd: 50,4 m
Höjd: ca 26,3 - 26,6 m ö h
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•
Schakt 23
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktet är med små variationer lika högt över hela schaktets längd.
Längd: 17,9 m
Höjd: ca 27,0 - 27,1 m ö h
•
Schakt 24
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand. Schaktet är med små variationer ungefär lika högt över hela schaktets längd (VNV-ÖSÖ). De högsta punkterna finns där schaktet är
som mest mot sydsydväst, där schaktet ligger högre upp på åsens fot. Ett par skärvstenar påträffades i schaktets mitt, fyra meter söder om en ansamling med skärvsten som påträffades i en yta som handavtorvades
2018 (”Yta 11”). Ytterligare en skärvsten finns 20 m längre mot ÖSÖ i schaktet.
Längd: 79,7 m
Höjd: ca 27,5 - 27,8 m ö h
•
Schakt 25
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av sand i schaktets norra två tredjedelar i åsens nordsluttning. Den översta delen i söder på åsens krön planar ut och där är väldigt stenigt redan
direkt under torven. Gränsen mellan ytlig och synlig rullsten är skarp där den planare delen övergår i sluttning,
ca 16 m norr om schaktets sydliga ände. I schaktets norra del, ett par meter från dess ände påträffades A19
(Härd) vilken till största delen består av skärvstenar på mark som i övrigt enbart består av sand. Schaktet utvidgades kring A19 för att avgränsa anläggningens utbredning.
Längd: 40,7 m
Höjd: ca 27,6 - 30,7 m ö h
•
Schakt 26
Normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. Marken består av väldigt stenig morän där stenarna kommer fram direkt under torven. Schaktet är högst i den västra ände och lägst i den östra. Inga fynd, men
direkt söder om schaktets östra ände påträffades en järnkrok under 2018 års fältarbete (förmodligen recent).
Längd: 24,9 m
Höjd: ca 30,4 - 30,7 m ö h
•
Sökhundsyta 2019
Avtorvades för hand på en plats där två sökhundar markerat på samma ställe. Normal markföljd under torven,
med blekjord och rostjord. Marken består av sand och sluttar mot norr. Den avtorvade ytan är högst i söder
ände och lägst i öster. I ytans mitt påträffades A20 (stenkoncentration) i mark som i övrigt enbart bestod av
sand. Hundarna hade markerat just utanför anläggningens östra kant, innan avtorvning.
Ytans mått: 2,5-3,5 m (oval)
Höjd: ca 26,6 - 26,9 m ö h
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Inga fynd tillvaratogs under 2019 års fältarbete. Endast anläggningar påträffades vid schaktning..
I anläggningen A13 (slagplats/härd) påträffades 13 möjliga avslag eller skärvor av skiffer, men eftersom de
lämnades in situ och täcktes över med markduk och torv, är de inte tillvaratagna, dock inmätta (se tabell
nedan)
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Samtliga kalibrerade dateringar från 2018 och 2019 års fältarbeten. A15 som undersöktes 2019 hamnar
mitt i tidsintervallet, århundradena efter vår tideräknings början :
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Skellefteå museum				Dnr 87/2018					Bilaga 7
												Fotolista
Fotolista											
Nr: 1-28, digitala bilder (RIMG, IMG)
Topografi: Hedkammen/Harrsjöbacken Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbotten
Objekt: Fornlämning Raä Bureå 356:1
Typ av uppdrag: Arkeologisk förundersökning
Fotografer: Marika Eserstam Kjellsson, Olof Östlund.
Datum: 17/9 – 12/10 2018
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Fotografier med rödmarkerade nummer ingår som illustrationer i denna rapport.
Nr

Filnamn

1

RIMG0911

2
3
4
5
6
7
8
9

RIMG0912
RIMG0913
RIMG0914
RIMG0915
RIMG0916
RIMG0917
RIMG0918
RIMG0919

10

RIMG0920

11

RIMG0921

12

RIMG0922

13

RIMG0923

14

RIMG0924

15

RIMG0925

16

RIMG0926

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
från
Schaktning med grävmaskin, foto från ”sökhundyta A” och Schakt 1. SV
12/6
Marika och grävmaskinen gräver Schakt 2
A14, Skärvstenskoncentration
ÖNÖ 13/6
A14 Skärvstenskoncentration
S
14/6
A13 Slagplats / härd
S
14/6
A15 Härd
N
14/6
A16 Skärvstenskoncentration
N
14/6
A18 Kokgrop, översta delen av stenpackning synlig i schakt.
N
14/6
A17 Stenkoncentration
N
14/6
Områdesbild ”nedanför grusvägen”. Förundersökningsområdets NÖ Ö
14/6
del och Schakt 14 närmast i bild. I nästa schakt, Schakt 13 ses A 14
(Skärvstenskoncentration).
Områdesbild ”nedanför grusvägen”. Förundersökningsområdets NÖ N
14/6
del närmast i bild.
Områdesbild ”nedanför grusvägen”. Förundersökningsområdets NV V
14/6
del närmast i bild. Foto från ”sökhundsyta A och Schakt 1.
Områdesbild fotograferat från ”nedanför grusvägen”. Förundersök- N
14/6
ningsområdets SV del med grusåsen ”Hedkammen”är synlig, med en
grustäkt vid dess fot. Till vänster bortanför grustäkten, i björkslyet,
finns stensättningarna/gravarna dolda. Foto från ”sökhundsyta A och
Schakt 1.
Områdesbild ”ovanför grusvägen”. Från grusåsen i SV och ner mot SV
14/6
områdets lägre liggande NÖ del.
Områdesbild ”ovanför grusvägen”. Fotograferat från grusåsen. Olof S
14/6
Östlund står och mäter vid A16, där Schakt 15 och Schakt 16 möts.
Områdesbild ”ovanför grusvägen”. Förundersökningsområdets SÖ V
14/6
del.
Områdesbild ”ovanför grusvägen” I förgrunden är förundersöknings- SÖ
14/6
områdets SÖ del, och Schakt 24

Sign
OÖ
MEK
MEK
MEK
MEK
MEK
MEK
MEK
MEK

MEK
MEK
MEK

MEK
MEK
MEK
MEK

Skellefteå museum				
Dnr 87/2018					
												
Nr

40

Filnamn

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
17 RIMG0927 Profil A15 (riktigt dåliga fotoförhållanden med sol från sidan). Ö halv- N
18/6
an av profilsektionen
18 RIMG0928 Profil A15 (riktigt dåliga fotoförhållanden med sol från sidan). V halv- N
18/6
an av profilsektionen.
19 RIMG0929 Profil A15 (riktigt dåliga fotoförhållanden med sol från sidan). Hela N
18/6
profilsektionens längd.
20 RIMG0930 A19 Härd
N
18/6
21 RIMG0931 A20 Stenkoncentration vid hundmarkering
N
18/6
22 RIMG0932 A20 med A15 i bakgrunden
V
18/6
23 RIMG0933 A20 med A15 i bakgrunden
V
18/6
24 RIMG0934 A20 något närmare
V
18/6
25 RIMG0935 A15 profil (bättre fotoförhållanden)
N
18/6
26 IMG_0293 A13 Slagplats/härd
Ö
19/6
27 IMG_0294 Marika Eserstam Kjellsson går efter grävare vid igenläggning av schak- Ö
19/6
ten. Fotot från den lilla skogsbilvägen som avgränsar förundersökningsområdet i Ö.
28 IMG_0295 Marika Eserstam Kjellsson går efter grävare vid igenläggning av schak- Ö
19/6
ten. Fotot från den lilla skogsbilvägen som avgränsar förundersökningsområdet i Ö.
						

Sign
MEK
MEK
MEK
MEK
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

OÖ
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Bild 5: A13, Slagplats/härd. Efter manuell utvidgning av schaktet. Skärvor av skiffer samt en naturrund sten.

I mitten är rester av en ruttnad stubbe, men vid sidan om den också rödbränd sand. Foto från S. Fotograf:
Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 4).

Bild 5: A15, Härd efter framrensning av profilsektion. Foto från N. Fotograf: Olof Östlund. (Bilaga 7, fotolis-

ta: Foto nr 25)
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Bild 6: A17, Stenkoncentration. Foto från N. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr

8)

Bild 7: A18, Kokgrop, översta delen av stenpackning synlig i schakt. Foto från N. Fotograf: Marika Eserstam

Kjellsson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 7)
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Bild 8: A19, Härd. Foto från N. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 20)

Bild 9: A20, Stenkoncentration. Sökhundarna markerade båda två vid det blå bandet. Foto från N. Fotograf:

Olof Östlund. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 21)
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Bild 10: Schaktning med grävmaskin, foto från 2018 års ”sökhundyta A” och från 2019 års Schakt 1.

Marika Eserstam Kjellsson och grävmaskinens förare avbanar Schakt 2. Foto från SV. Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 7, fotolista: Foto nr 1)

Bild 11: Marika Eserstam Kjellsson går efter grävare vid igenläggning av schakten. Fotot från den lilla skogs-

bilvägen som avgränsar förundersökningsområdet i Ö. Foto från Ö. Fotograf: Olof Östlund. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 7)

45

