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Inventering efter Mellan Is och Hav boplatser vid Bureälven,
sydväst om byn Källheden, sydväst om Bastuträsk.
Bakgrund
Målet för inventeringen är främst att hitta tidigmesolitiska boplatser vid den tid när inlandsisens
avsmältningskant börjat frilägga land i norra Västerbotten. Om vi hittar lämningar från senare tid
registreras naturligtvis även dessa.
Genomförande
Området sydväst om byn Källheden lokaliserades genom kartstudier innan fältbesök.
Området ligger vid högsta kustlinjen, vid en vik av Ancylussjön, det dåtida Östersjöstadiet. Platsen
har enligt jordartskartan påverkats av en glaciärälv vid dess utlopp i Ancylussjön. I centrum av
området är en grusås (VNV-OSO) med omgivande sandmark, resterna av en glaciärälv. Den älven
bildade längre österut i det aktuella området ett deltalandskap där glaciärälven mötte kusten.
Bureälven meandrar sig idag väldigt mycket i det gamla deltaområdet.
Norr och söder om isälvssedimenten är ett kullandskap uppbyggt av morän. En ordentlig moränrygg
finns på norra sidan, (på jordartskartorna markerat med mörkblått. De olika kullarna, både i
moränmarken och i de sandiga isälvsområdena bör ha varit idealiska att hålla till på för att spana efter
renhjordar som skulle korsa vattnen. Platsen valdes också ut för inventering eftersom den ligger i ett
kartblad som aldrig fornminnesinventerats tidigare.
Platsen besöktes den 24 september 2020 av arkeologerna Therese Hellqvist och Olof Östlund.
Området var stort och det fanns inte tid att söka igenom alla kullar. Vi siktade in oss på de kullar som
låg närmast myrområdena (den gamla havsviken/glaciärälven). De besiktades okulärt med hjälp av
jordsond. Landskapet har mycket stor potential, men vi hittade inga spår efter tidigmesolitiska
boplatser den aktuella dagen. Det krävs markskador på rätt ställe för att det ska gå att upptäcka
boplatsmaterial. Denna gång hade vi inte den turen, men vi håller det öppet att återvända till området
fler gånger.
Även om vi inte hittade några lämningar av den ålder vi hoppats på, påträffade vi dock en tjärdal (se
karta på sidan 4 och fotografi på sidan 11). Den registrerades och finns nu synlig i Fornreg / Fornsök.
(Fornlämningsnummer L:2021:597. Koordinater N 7183536 , E 750432, Sweref 99TM)
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Bilaga 1: Fem kartor

Jordartskarta, det västra området (nedan). Grönt är sandiga/grusiga isälvssediment. Blått är morän, mörkblått är
moränrygg. Orange är postglacial sand (sand svallat av havet). Brunt är myrmark. Vitt är dagens sjöar. Det blå
strecket visar var högsta kustlinjen gått enligt SGUDe röda strecken markerar var vi har gått. Kartan är i
projektionen Sweref 99 TM
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Jordartskarta, det östra området (nedan). Grönt är sandiga/grusiga isälvssediment. Blått är morän, mörkblått är
moränrygg. Orange är postglacial sand (sand svallat av havet). Brunt är myrmark. Vitt är dagens sjöar. Det blå
strecket visar var högsta kustlinjen gått enligt SGUDe röda strecken markerar var vi har gått. Kartan är i
projektionen Sweref 99 TM Den lilla svarta punkten och den minimala texten visar den påträffade tjärdalen (Nr1)
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Ortofoto, det västra området (nedan) kombinerat med terrängskuggning för 3D-effekt. Högsta
kustlinjen är markerad med en blå linje.
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Ortofoto, det östra området (nedan) kombinerat med terrängskuggning för 3D-effekt. Högsta
kustlinjen är markerad med en blå linje.
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Nedan är en översiktskarta som visar de två karblad i vilket det aktuella området finns. De gråmarkerade rutoana
är områden där inga fornlämningar registrerats och som inte fornminnesinventerats ordentligt.
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Bilaga 2: Foton 2020 09 24

IMG_0844. Den sandiga moränrygg som är mörkblå på jordartskartan (sidan 3)

IMG_0847. Utsikt från ovan nämnda moränrygg. Bortanför där Therese står är en ypperlig
utkiksplats för den som kom hit när högsta kustlinjen stod ungefär där myrarna är i dag.
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IMG_0848. Utsikt från ovan nämnda moränrygg.

IMG_0850. Moränryggen fotograferad från den högsta punkten i söder och norrut. .
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IMG_0851. Landskapet i isälvssedimenten söder om myren Våtmyran (se kartta sidan 4), och väster
om sjön Burselet i Bureälven: Torra sandhed och torra sandkullar.

IMG_0853. Bureälven i meanderslinga söder om myren Våtmyran, och väster om sjön Burselet
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RIMG1603. Påträffad tjärdal norr om myren Våtmyran, och väster om sjön Burselet.
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