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Omslagsbild: Strandvallar i utredningsområdets västra del.
Foto Lage Johansson
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Skellefteå kommun. Utredingsområdet markerade med pil. Skala ca 1: 150 000. Fastighetskarta, Geosecma, Skellefteå kommun.

Administrativa uppgifter
Skellefteå museums dnr: 			
168/2019
Länsstyrelsens dnr:				431-5363-2019
Uppdragsgivare: 				Dahlgrens cementgjuteri (Kontaktperson:
						Håkan Dahlgren)
Arbetsföretag: 				
Detaljplan för bostäder och industriverksamhet
Typ av undersökning: 			
Arkeologisk utredning
Projektledare: 					
Lage Johansson, Skellefteå museum
Fältpersonal:					Olof Östlund, Lage Johansson
Rapportansvarig: 				Lage Johansson
Kommun: 					Skellefteå kommun
Socken: 					Skellefteå socken
Fastighetsbeteckning: 			
Medle 30:1, Degerbyn 25:1
Utredd yta:					8 hektar
Berörda kända fornlämningar: 		
RAÄ 160:1, boplats (rest av), RAÄ 161:1 boplats 		
						(rest av)
Höjd över havet: 				
65 m.ö.h.
Fältdagar: 					
1 fältarbetsdag (17 september 2019)
Rapportarbete:				2 dagar
Koordinatsystem: 				
SWEREF 99 TM
Dokumentationsmaterial:		
Förvaras i Skellefteå museums arkiv.
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Skellefteå museums dnr: 168/2019

RAPPORT
Arkeologisk utredning för detaljplan, Medle 30:1, Degerbyn 25:1,
Skellefteå kommun, Västerbottens län.
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Sammanfattning
Dahlgrens cementgjuteri vill använda ytterligare ytor för ballastmaterial nära gjuteriet. Skellefteå kommun avser att upprätta en detaljplan för bostadsbebyggelse och industriverksamhet på fastigheterna
Medle 30:1, 40:1 m fl. Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om arkeologisk utredning av delar av planområdet. Utredningen har utförts av Skellefteå museum.
Vid utredningen påträffades inga tidigare okända fornlämningar.
På fornlämningen RAÄ 160:1, boplats (rest av) kunde inga boplatslämningar eller spår av boplats iakttas. RAÄ 161:1 har tidigare bedömts som borttagen.

Bakgrund				
Dahlgrens cementgjuteri vill använda ytterligare ytor för ballastmaterial nära gjuteriet. Skellefteå kommun avser att upprätta en detaljplan för bostadsbebyggelse och inudstriverksamhet på fastigheten
Medle 30:1, 40:1 m fl.
Utredning av delar av planområdet är beslutad av Länsstyrelsen Västerbotten på grund av fornlämningsläget i området, där flera stenåldersboplatser och fångstgropar finns i utredningsområdets närhet.

Målsättning och syfte				
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av planerade arbeten, samt att så
långt som möjligt beskriva och bedöma dessa. Resultaten från utredningen ska ge ett fullgott underlag för beslut i den fortsatta tillståndshanteringen.

Metod och genomförande
Utredningsytorna i länsstyrelsens beslut utgör ca 8 ha. Metoder för undersökningen har varit inledande arkiv- och kartstudier gällande det aktuella området, samt fältinventering av undersökningsområdet genom okulärbesiktning samt provstick med jordsond och s k Skelleftepikar (även kallat
Medlespjut). Eftersom marken var övervägande sand fann vi att sondering med jordsond och pikar var
det effektivaste sättet att finna boplatsspår under markytan, för att sedan eventuellt öppna sökschakt
med spade. Sondering utfördes på en yta i områdets centrala del, invid en dödisgrop och längs forna
strandvallar (se karta nedan). Inga indikationer framkom vid sondning, därför togs inga sökschakt upp.

Områdesbeskrivning
Utredningsområdet består av huvudsakligen sandhed, med gles tallskog samt ungskog där slutavverkning skett på senare år. Höjdskillnaderna är obetydliga och höjden över havet är ca 65 m. Flera
strandvallar löper i nord-sydlig riktning. Ett större schakt tillhörigt cementgjuteriet tangerar undersökningsområdet och i dess kringområde är också marken starkt påverkad. Här i Slind har Dahlgrens
cementgjuteri haft sin verksamhet sedan 1945. I områdets södra del ligger en markant dödisgrop med
ungskog. En mindre del åkermark finns i utredningsområdets sydöstra del.

Fornlämningsbild
Fornminnesinventering genomfördes i Medleområdet senast 1983. Dessutom har lämningar registrerats
2013. Boplatser finns registrerade både öster och väster om utredningsområdet. Följande fornlämningar
finns registrerade i det aktuella utredningsområdet:

7

Utredningsområdet, Medle. Sondade ytor samt tidigare kända lämningar angivna.
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RAÄ
160:1
RAÄ
160:1

utredningsområde

RAÄ 161:1

RAÄ nr				Lämning							
Skellefteå socken 160:1		
boplats (möjlig fornlämning), L1938:3680
				
Koordinater (SWEREF 99TM) : N 7191258, E 770014
Skellefteå socken 161:1		
				

boplats (möjlig fornlämning), L1938:2527
Koordinater (SWEREF 99TM): N 7191128, E 770055

Resultat
Inga tidigare okända forn- eller kulturlämningar har påträffats vid fältinventeringen.
På lämningen RAÄ160:1 är marken kraftigt påverkad och delvis har material påförts. En del av boplatsområdet ligger i det stora schaktet. Inga spår av en boplats kunde iakttas. Skellefteå museum gjorde
2012 en schaktkontroll vid ledningsgrävning i fornlämningsområdet (Dnr 44/2012). Inga forntida kulturlager eller anläggningar kunde iakttas vid tillfället. Endast sentida föremål framkom i ledningsschaktet.
Lämningen RAÄ nr 161:1 har tidigare besiktats av Skellefteå museum (Dnr 108/2015) och bedömningen gjordes att boplatsen har schaktats bort.

Antikvarisk bedömning
Lämningarna RAÄ nr 160:1 och nr 161:1, Skellefteå socken, bedöms som förstörda och status ändras i
Fornreg.

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Skellefteå museum bedömer att det inte finns behov av fortsatta undersökningar, eftersom inga lämningar påträffades vid utredningen och de tidigare registrerade lämningarna bedöms nu som förstörda.

För Skellefteå museum
Lage Johansson, arkeolog

Källor
Litteratur:
• Medle – Om bärfotemelesa. Red. Ulf Lundström. Skellefteå 2015.
Övrigt:
• Laga skifte 1825, karta Medle
• Generalstabens karta 1906
• Ekonomiska kartan 1957, blad 22K 8g MEDLE
• Fornminnesregistret, FMIS. www.raa.se

9

Bilaga 1: fotolista
Fotolista 					
					
Nr: 1-8, digitala bilder					
Medle 30:1, Degerbyn 25:1 Medle, Skellefteå kommun och socken, Västerbotten
Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning				
Fotograf: Lage Johansson, Skellefteå museum
			
Datum: 2019-08-17
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Bild
1
2
3
4
5
6
7
8

Fil		Motiv					Foto från
Fotograf
IMG1772
Undersökningsområde, västra änden NV		
Lage Johansson
IMG1775
Olof Östlund med Skelleftepikar för sondning		
Lage Johansson
IMG1778
Undersökningsområde, strandvallar SÖ		
Lage Johansson
IMG1780
Dödisgrop, harvspår			SSV		Lage Johansson
IMG1782
RAÄ 161:1 vid Medlevägen		
V		
Lage Johansson
IMG1784
RAÄ 161:1, vägar vid sandtaget		
Ö		
Lage Johansson
IMG1786
RAÄ 161:1, schaktkant			
SV		
Lage Johansson
IMG1788
Cementgjuteriet 			S		Lage Johansson

Bilaga 2: Foton
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Bild nr 1: Undersökningsområde, västra änden.

Bild nr 3: Undersökningsområde, strandvallar
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Bild nr 4: Dödisgrop, harvspår, södra delen av området.

Bild nr 5: RAÄ nr 160:1 vid Medlevägen.
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