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Administrativa uppgifter
Skellefteå museums dnr: 			
1/2020
Länsstyrelsen dnr: 				
402-5890-2019 (Yttrande om detaljplan från
						länsarkitekten vid Länsstyrelsen)
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Uppdragsgivare: 				Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad.			
						Kontaktperson: Patrik Larsen, Mark och
						exploateringschef, Skellefteå kommun.
Arbetsföretag: 				
Detaljplan för berörda fastigheter
Typ av undersökning: 			
Arkeologisk förundersökning
Projektledare: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Rapportansvarig: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Fältpersonal:					
Therese Hellqvist och Olof Östlund,
						Skellefteå museum
Kommun: 					Skellefteå kommun
Socken: 					
Skellefteå sn
Fastighetsbeteckning: 			Lejongapet 1 m.fl.						
Berörda kända fornlämningar: 		

-

Datering: 					Höjd över havet: 				
35-55 m ö h
Fältdagar: 					
1 fältarbetsdag (27/5 2020)
Rapporttid: 					16 timmar (motsvarar 2 arbetsdagar)
Utredd yta					
Undersökta ytor ligger inom koord:
Koordinatsystem: 				

139975 m² (ca 14 hektar)
N: 7 194 325 - 7 194 700 / E: 784 305 - 784 925
Sweref 99 TM

Dokumentationsmaterial: 			
Förvaras i Skellefteå museums arkiv och 			
						samlingar.
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RAPPORT
Arkeologisk utredning för detaljplan, Lejongapet m.fl.
inklusive Getberget, inom stadsdelen Norrböle i Skellefteå,
Skellefteå kommun, Västerbottens län.
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Sammanfattning
Skellefteå kommun vill upprätta en ny detaljplan på rubricerade fastigheter, med avsikt att upplåta
området för byggande av bostäder. Länsstyrelsen Västerbotten rekommenderade kommunen att låta
genomföra en arkeologisk utredning inför skapandet av detaljplanen. Utredningen har utförts av Skellefteå museum på uppdrag av Skellefteå kommun..
Vid utredningen påträffades inga fornlämningar.
Rester av ett hus (källare och växter tillhörande husets trädgård) påträffades, men de lämningarna
är från 1900-talet.

Bakgrund				
Skellefteå kommun avser att upprätta en detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Lejongapet m fl, ett område som även innefattar Getberget.
Initiativ till utredningen har tagits av Skellefteå kommun på uppmaning av Länsstyrelsen Västerbotten. Detta för att försäkra sig om att inga fornlämningar finns som kan ta skada av den planerade
bebyggelsen.

Målsättning och syfte				
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen inom utredningsområdet, samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa utan att gräva.

Metod och genomförande
Utredningens fältarbete kommer att genomfördes i slutet av maj när marken blivit fri från snö och
tjäle. Fältinventering genomfördes som en okulärbesiktning med provstick med jordsonder för att
säkerställa om påträffade lämningar var fornlämningar eller nyare lämningar. Inne på kontoret
genofördes också arkiv- och kartstudier gällande det aktuella området
Uppmärkning av påträffade lämningar skulle ske med blå/gulrandiga fornlämningsband för fornlämningar, och gul/röd/blå-randiga Kulturmiljöhänsynsband för Kulturlämningar.
Eftersom inga lämningar av antikvariskt intresse påträffades lades inte mycket tid på dokumentation. Fotografering för att visa topografi och vegetation och en kort beskrivning av områdets
karaktär och historia.

Områdesbeskrivning
Det arkeologiska utredningsområdet är ca 14 ha stort och ligger mellan ca 35 och 55 m höjd över
havet. Området innefattar Getberget samt planare marker på fastigheten Lejongapet sydöst om
Getberget. Getberget består av berg i dagen på toppen och i den branta nordliga sluttningen. I
övriga sluttningar finns moränmark. På fastigheten Lejongapet övergår marken i finkornig sand.
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Fornlämningsbild
De närmaste registrerade lämningarna ligger 300 m väster om utredningsområdet vid det lilla berget
sydväst om Alhems kyrka. Det är ett gravfält med rösen och stensättninger, ett enskilt gravröse och
ett gruvhål som finns på den platsen. Fornminnesinventering i Skellefteå genomfördes år 1982. Då
återbesöktes de sedan länge kända fornlämningarna:
RAÄ nr				Lämning							
Skellefteå stad 24:1		
Gravfält (fornlämning), L1938:6870
				
Koordinater (SWEREF 99TM) : N 7194613, E 785255
Skellefteå stad 25:1		
Röse (fornlämning), L1938:6365
				
Koordinater (SWEREF 99TM): N 7194708, E 785284
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Skellefteå stad 340:1		
				

Gruvhål (övrig kulturhistorisk ämning), L1938:6741
Koordinater (SWEREF 99TM): N 7194698, E 785237

Resultat
Inga tidigare okända forn- eller kulturlämningar har påträffats vid fältinventeringen.
För att det inte ska uppstå några tveksamheter vill vi nämna några moderna lämningar som kanske
skapar frågetecken i ett senare skede av detaljplaneringen. Ingen av följande är av antikvariskt intresse:
En källargrund norrdöst om det östligaste punkthuset (söder om bokstaven ”o” i ordent ”skola” i bilaga 1:1), i undersöktningsområdets sydöstra del är en rest av ett av flera hus som stått på platsen. De
husen är synliga på ekonomiska kartan från 1958 (bilaga 1:2). På Laga skifte-kartan från 1872/1886
(bilaga 1:3) finns inte dessa hus, vilket gör att de är att betrakta som moderna.
Några moderna härdar (eldstäder) har också påträffats i friluftsområdet på getberget, ingen av dem
är gammal.

Antikvarisk bedömning
Inga lämningar av antikvariskt intresse påträffades, trots närheten till gravfält på intilliggande berg 300
m väst om utredningsområdet.

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Skellefteå museum bedömer att det inte finns behov av fortsatta undersökningar, eftersom inga lämningar påträffades vid utredningen..

För Skellefteå museum
Olof Östlund, arkeolog

Källor
Litteratur:
• -
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Övrigt:
• Laga skifte: karta Norrböle (år1886) och karta Morön (år 1872)
• Ekonomiska kartan 1958, blad 22K 8j HEDENSBYN
• Flygfoto från 1960
• Fornminnesregistret, FMIS. www.raa.se

Bilagor
1. Kartor										
Utredningsområde 						skala 1:5000		Bilaga 1:1
Ekonomiska kartan år 1958					
Skala 1:5000		
Bilaga 1:2
Karta över Laga skifte 1872 och 1886				
Skala 1:5000		
Bilaga 1:3
2. Fotolista											Bilaga 2
3. Fotobilaga											Bilaga 3
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SKELLEFTEÅ MUSEUM

DNR 001/2020

BILAGA 2

													Fotolista
Fotolista 					
					
Nr: 1-8, digitala bilder (IMG)
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Topografi: 		
			
Typ av uppdrag:
Fotografer: 		
Datum: 		

Nr Filnamn
1

IMG0777

2

IMG0779

3

IMG0780

4

IMG0781

5

IMG0782

6

IMG0784

7
8

IMG0785
IMG0786

Fastigheten Lejongapet m fl. inklusive Getberget. Stadsdelen Norrböle i 		
Skellefteå. Skellefteå kommun, Västerbotten
Arkeologisk förundersökning
Olof Östlund.
27 maj 2020

Objekt och beskrivning

Foto
från
Ytan nordöst om det östligaste punkthuset, I buskaget med ÖSÖ
björkar bortom skylten med förbud mot parkering finns resterna av ett hus av 1900 talets första hälft. Det som återstår
av den är en källare och växter som planterats kring huset.
Östra delen av utredningsområdet. Gammal åkermark, idag S
gräsmattor. På bilden är Terese Hellqvist.
Parkeringsplats och resterna efter den rivna Getbergsskolan SV
i utredningsområdets östra del.
Kallmurad källare, från ett av flera hus som syns på 1958 års SÖ
karta, samma som hänvisas till i bild nr 1.
Bild från källaren mot punkthus och annan bebyggelse i sö- N
der.
Vegetation kring källargrund berättar också att här funnits N
en trädgård tillhörande huset. På bilden är Therese Hellqvist.
Hällmark nära Getbergets topp
V
En del av sydsluttningen av Getberget, med berg i dagen N
inbäddat i vegetation bestående av gran, björksly och blåbärsris.
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													Fotobilaga
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Bild nr 1: Punkthus och plats för källare från hus från 1900-talets början. Foto från ÖSÖ. Fotograf: Olof Östlund. (fotolista: Foto nr 1)

Bild nr 2: Kallmurad källare Foto från SÖ. Fotograf: Olof Östlund. (fotolista: Foto nr 4)

