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Omslagsbild: Lämning nr 1, Gränsmärke. Therese Hellqvist registrerar lämningen. I bak-
grunden syns nuvarande bergtäkt. Foto nr 19 i fotolistan (bilaga 2). Foto från NV. Foto-
graf: Olof Östlund.  
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Administrativa uppgifter

Länsstyrelsen dnr:      431-3468-2021
Skellefteå museums dnr:      57/2021
Uppdragsgivare:     Svevia AB       
      Kontaktperson: Nicolina Vaneryd
Arbetsföretag:     Utvidgning av bergtäkt
Typ av undersökning:     Arkeologisk utredning 

Projektledare:     Olof Östlund, Skellefteå museum
Rapportansvarig:     Olof Östlund, Skellefteå museum
Fältpersonal:     Therese Hellqvist och Olof Östlund,    
      Skellefteå museum 
Underkonsulter:    -

Kommun:       Skellefteå kommun
Fastighetsbeteckning:    Bergsbyn 1:32 och 1:36     
 
Berörda kända fornlämningar:   -

Datering:      Nr: 1, Gränsmärke. Troligtvis äldre än 1850
 
Höjd över havet:     UO 48-83 m ö h (Lämning Nr 1: 81 m ö h)   
   
Fältdagar:      1 fältarbetsdagar (26/5 2021) 
Rapporttid:      8 tim (motsvarar 1 arbetsdagar) - kort rapporttid 
      beroende på att material återanvändes från 
      föregående undersökning).

Utredningsytans area:   ca 42 000 m²
Undersökta ytor ligger inom koord:  N: 7 194 599 - 7 194 897  /   E: 789 317 - 789 587
Koordinatsystem:      Sweref 99 TM

Påträffade lämningar:   Nr 1, Gränsmärke.

Dokumentationsmaterial:    Fältanteckningar, originalhandlingar, fotografier och  
      digitalt underlag förvaras i Skellefteå museums arkiv
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RAPPORT 

Utredning bergtäkt Ryssbrännberget. 
Arkeologisk utredning, fastigheterna Bergsbyn 1:32 och 
1:36, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Sammanfattning

Vid utredningen påträffadess en lämning, ett gränsmärke som sammanfaller med en skftesgräns på 
1858 års karta över Laga Skifte. Denna skiftesgräns sammanfaller även med en av dagens fastighets-
gränser. Lämningen ligger strax nedanför krönläge i en sluttning som vetter mot SV. Bedömningen är 
att lämningen är en Övrig kulturhistorisk lämning.

Bild 1: Lämning nr 1, gränsmärke. Foto från NV. Fotograf: Olof Östlund (Fotolista: Foto nr 19, 
bilden är beskuren). 
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Bakgrund    
Under en arbetsdag sommaren 2021, (26 maj), utfördes fältarbetsdelen av en arkeologisk utredning 
av Skellefteå museum, på uppdrag av Svevia AB 
 Utredningen föranleddes av att Svevia AB planerar att utvidga en befintlig bergtäkt på Ryssbränn-
berget. Rubricerade fastigheter ligger i den planerade utvidgningen. Med anledning av att fornläm-
ningar finns inom angränsande fastighet kan det inte uteslutas att fornlämningar som idag inte är 
kända finns inom det nu aktuella utredningsområdet. 
 Länsstyrelsen fattade sitt beslut om arkeologisk undersökning med stöd av 2 kap 11§ kulturmiljö-
lagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi
(KRFS 2017:1).
   Arbetet utgick från Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (daterat 2021-04-16), Skellefteå museums 
arbetsplan (SM dnr 57/2021), daterat 2021-04-22, och Länsstyrelsens beslut, daterat 2021-05-05 
(Lst dnr 431-3468-2021).   
 Fältarbetet utfördes av Skellefteå museum: Olof Östlund (projektledare och rapportansvarig arke-
olog) och Therese Hellqvist (arkeolog).

Målsättning och syfte    
Utredningen ska fastställa om fornlämningar finns och ge länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsat-
ta åtgärder. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av Svevia. 

Metod och genomförande
Undersökningen utfördes enligt de metoder som beskrevs i det förfrågningsunderlag som Länssty-
relsen skickade till Skellefteå museum. Skellefteå museum accepterade metodvalen i den arbetsplan 
som ingår som bilaga i länsstyrelsens beslut. 
 Kortfattat genomfördes undersökningen på följande vis: 

- Arkiv och kartstudier genomfördes i relevanta samlingar och arkiv.
- Fältinventering utfördes i hela området. Enligt direktiven fanns också möjlighet att ta upp 
 sökschakt/provgropar, men inga ytor eller områden påträffades där detta var meningsfullt 
 att göra.  
- Status föreslogs för alla lämningar (den enda lämningen) som päträffades och den 
 bedömdes utifrån RAÄ:s vägledning och lämningstypslista. Eventuella avsteg från Raä:s 
 statusbedömning  av lämningstypen har motiverats. 
- Lämningen dokumenterades genom fotografering och beskrivning i text. Beskrivningen 
 gjordes utifrån Raä:s lämningstypslista, och lämningen mättes in med GPS med kontroll 
 mot underliggande satelitfotografi.
- Schakt/provgropar skulle fyllas igen efter slutförd utredning, men eftersom inga grävdes 
 behövde detta inte göras. 
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Områdesbeskrivning
Utredningsområdet är ca 4,2 ha stort och ligger i den västra änden av Ryssbrännberget, vars topp är 
drygt 80 m ö h. Ryssbrännberget är beläget ca 6 km öster om Skellefteå centrum och 1,5 km norr 
om Northvolts  batterifabrik, norr om Bergsbyn (karta sid 8). Det arkeologiska utredningsområdet 
ligger i den västra änden av Ryssbrännberget. Sluttningarna söder och väster om bergets flacka topp 
är ganska branta. På äldre kartor, exempelvis Lags skifte kartan är området skogsbeväxt. På 1960 och 
1975 års ortofoton är området bevuxen med gles tallskog. Idag är fastigheterna avverkade. Marken 
består av impediment (urberg) som till stora delar är övertäckt av tjocka lager med klappersten och 
blockmorän, ställvis med berg i dagen. Storleken på stenarna varierar från block på 1,5 m till grovt 
grus. Vid bergets fot övergår sluttningarna till grus och finkornigare jordar, en följd av hur Östersjöns 
högre havsnivåer för länge sedan spolat ut finkornigare material från toppen och sedan avsatt detta 
längre ned. Sydväst om Ryssbrännberget är före detta odlingsmarker med finkornig mo och mjäla, 
och i söder och sydöst finns myrmarker. Norr om Ryssbrännberget är en sandig svacka mellan nämn-
da berg och ytterligare ett berg utan namn på kartan. En vandringsled för friluftsliv går i öst-västlig 
riktning i denna svacka, ett tecken på att där är lätt att färdas till fots. Bergtäkten som ska utvidgas 
ligger öster och sydöst om det aktuella undersökningsområdet (UO).  

Fornlämningsbild och tidigare undersökningar
Fornminnesinventering genomfördes i det ekonomiska kartbladet år 1982 men Ryssbrännberget be-
söktes förmodligen inte vid den inventeringen eftersom inga lämningar registrerats på platsen före 
1999. 
 De närmaste registrerade fornlämningarna till det aktuella utredningsområdet, är de lämning-
ar som genomgick en arkeologisk undersökning dagarna innan den aktuella utredningen (Östlund 
2022). De påträffades vid en utredning 2018 (Johansson 2018). De tre lämningarna som fanns på 
fastigheten intill, öster om utredningsområdet omtolkades till viss del vid undersöknigen försomma-
ren 2021: Lämningen L1936:1379 och den lämning som vid undersökningen kallades ”Grop 4” var 
boplatsgropar och lämningen L1936:1371 var ett gränsmärke. Den struktur som tidigare registrerats 
som L1936:1369 visade sig vara en naturbildning. 
 Ytterligare ett par hundra meter längre österut undersöktes boplatsgropen L1938:3514, år 2013 
av arkeologer från Västerbottens museum (Andersson & Granholm, 2013). Denna boplatsgrop re-
gistrerades I samband med etableringen av den nu befintliga täkten, när det genomfördes en arkeo-
logisk utredning av Skellefteå Museum år 1999 (Johansson 1999). 

Resultat
En lämning påträffades och registrerades. Det är läming Nr 1, som är ett Gränsmärke (Gränsröse).

Beskrivning:  
Gränsmärke bestående av rest sten 0,35 x 0,15 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h, omgiven av 5 stödstenar 
0,2 x 0,4– 0,3 x 0,6 m st. Gränsmärket ligger intill nuvarande skiftesgräns.

Lämningen ligger nära en skiftesgräns och är med stor säkerhet ett gränsmärke. Vid en arkeologisk 
undersökning som utfördes några dagar innan den aktuella utredningen, undersöktes L1936:1371 
(Östlund 2022). Denna lämning som ligger 110 m ÖSÖ om Lämning Nr 1, visade sig också vara 
ett gränsröse. Båda dessa gränsmärken ligger vid nuvarande fastighetsgränser med någon meters 
felmargnal, men de två gränsröserna sammanfaller också med skiftesgränser som är markerade på 
1858 års karta över Laga Skifte. Båda gränsmärkena ligger på liknande höjd och position på berget, 
just nedanför krönläge i sluttningen mot SSV. 
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 Stenarna i gränsmärket/röset är delvis lavbeväxta, med kartlavar som är 1-2 cm i diameter, samtidigt som 
vIssa stenar i röset delvis är utan lavar. Det senare är dock ett tecken på att de i sen tid varit täckta av mossa 
som sedan avlägsnats utan att ny lavtillväxt hunnit komma igång. Kartlav dör och försvinner om den inte 
får solljus. 
 I övrigt fanns i utredningsområdet ett stolpfundament till tidigare kraftledning på krönet av berget och en 
grävd grop i den branta sluttningen på västra sidan av Ryssbrännberget. Dessa två lämningar är dock inte 
mer än några decennier gamla och registrerades därför inte.

Tolkning
Den påträffade lämningen (Nr 1) är ett gränsmärke som sammanfaller med skiftesgränsen på 1858 års karta 
över Laga Skifte (bilaga 1:2). Denna skiftesgräns sammanfaller även med en av dagens fastighetsgränser. 
Idag finns fler skiftesgränser i området, av vilka en gräns också sammanfaller med detta gränsmärke. De två 
gränsrösen som under sommaren 2021 konstaterades på Ryssbrännberget (denna utredning och Östlund 
2022), påträffades där det fanns skiftesgränser år 1858. Vid de nyare fastighetsgränserna som har tillkom-
mit efter 1858 har inga gränsrösen påträffats vid utredningen. 
 Kartlavarna på gränsmärket (Nr 1) stenar är 1-2 cm i diameter, vilket skulle kunna tyda på en ålder kring 
mitten av 1800 talet om man extrapolerar Rabbe Sjöbergs kurva för lavtillväxt av kartlav (Sjöberg 1995). Det 
finns delade meningar om hur tillförlitlig Lichenometri är som dateringsmetod i arkeologiska sammanhang, 
men i detta fall, är det i alla fall en indikation på att åldern på gränsröset skulle kunna vara samtida med 
1858 års skifteskarta (Sjöberg 1995 och Broadbent 1987). 
    Vid båda gränsmärkena finns alltså skiftesgränser på kartan över Laga Skifte från 1858. Gränsmärkena är 
därfor troligtvis äldre än 1850. De uppfyller därför sannolikt åldersrekvisitet för att kallas fornlämning.  De 
skulle också kunna sägas uppfylla rekvisitet ”forna tiders bruk” eftersom ingen längre bygger gränsrösen för 
att avgöra ägogränser. Däremot är det litet oklart om de här två gränsrösena kan sägas vara ”varaktigt över-
givna”, det tredje rekvisitet. De ligger ju i skiftesgränser som fortfarande används. Det har dock tillkommit 
skiften sedan 1858, det finns ett antal nyare skiftesgränser mellan de gränser som syns på 1858 års karta. 
Vid utredningen påträffades, som tidigare sagts, inga ytterligare gränsrösen vid de moderna skiftesgränser-
na mellan 1858 års gränser. De två gränsmärkena hör mest troligt till 1858 års karta. 
    Eftersom gränsmärkena också ligger på skiftesgränser som fortfarande är aktuella, kan vi inte registera 
dem som fornlämning. Lämningstypen är dock viktig för förståelsen av hur området har brukats, och den 
är därför viktig att registrera även om detta inte uppmuntras i riktlinjerna från Riksantikvarieämbetet. Vår 
bedömning är att de två gränsmärkena på Ryssbrännberget bör ha status som övrig kulturhistorisk lämning.
 
Antikvarisk bedömning 
Nr 1 är ett gränsmärke (gränsröse) och kulturlämning.

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Skellefteå museum anser att inga hinder finns för att utvidga bergtäkten på platsen. Vi anser att en arkeolo-
gisk undersökning av gränsröset inte kommer att ge någon ytterligare kunskap. Den slutliga bedömningen 
om den arkeologiska insatsen var tillräcklig görs dock av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Utvärdering av måluppfyllelsen i relation till arbetsplanen
Vid en första preliminärrapport gjordes användes fel underlag för kartan för Laga skifte och ingen karta 
kunde hittas. Gränsröset bedömdes vid den preliminära rapporten därför höra till dagens fastighetsgränser. 
Vid det slutgiltiga rapportarbetet hittades dock rätt Laga Skifte-karta över Ryssbrännberget som visade de 
skiftesgränser som fanns år 1858. 
    Utredningsområdet är fullständigt genomsökt okulärt och vi anser att den tid vi lade ned på fältarbetet 
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var rimligt. Marker som består av blockmorän är mycket svåra att söka kulturlämningar och fornlämningar 
i och där finns alltid en risk att arkeologerna inte ser fornlämningar när de närmar sig dem från fel håll. Vi 
var medvetna om detta och försökte hantera detta genom att vrida på huvudena och titta bakåt med jämna 
mellanrum. Vi anser att vi har uppfyllt målet med utredningen och hittat de lämningar som fanns. 

Skellefteå Museum, Skellefteå 2022-02-11

Olof Östlund, arkeolog.

Referenser
Andersson, Berit & Granholm, Nina (2013): Rapport. Arkeologisk slutundersökning av boplatsgrop, RAÄ nr 
 Skellefteå stad 626:1, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens  
 museum. Umeå 2013.
Broadbent, Noel (1987): Lichenometry and Archaeology. Testing of lichen chronology on the Swedish  
 North Bothnian coast. Research Report no. 2., Center for Arctic Cultural Research, Umeå 
 University. sid 61 ff.
Johansson, Lage 1999. Rapport, särskild arkeologisk utredning inför planerad täkt på fastigheterna 
 Bergsbyn 5:92 och Bergsbyn 7:139, Skellefteå sn, Västerbottens län. Kartblad 22L 8a,
 BERGSHOLMEN. Skellefteå museum.
Johansson, Lage (2018). Rapport. Arkeologisk utredning för bergtäkt, Bergsbyn 31:1 m fl, Skellefteå 
 socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. dnr. 69/2018)
Sjöberg, Rabbe (1996). Lichenometric datings of buolder labyrinths (mazes) along the upper Norrland  
 coast, Sweden. Caerdroia 27 (1996), sid.10-17. Länkar:
 https://www.labyrinthos.net/C27%20Lichenometry.pdf
 https://www.researchgate.net/publication/258434278_LICHENOMETRIC_DATINGS_OF_BOULDER_ 
 LABYRINTHS_MAZES_ALONG_THE_UPPER_NORRLAND_COAST_SWEDEN_Rabbe_Sjoberg
Östlund, Olof (2022): Rapport. Boplatsgropar på Ryssbrännberget. Arkeologisk undersökning, 
 L1936:1369, L1936:1370 och L1936:1371 på fastigheten Bergsbyn 31:1, Skellefteå kommun, 
 Västerbottens län. Skellefteå museum. 

Andra underlag: 
Fornminnesregistret, Fornsök / Fornreg. www.raa.se 
Karta över Laga skifte ( https://historiskakartor.lantmateriet.se ) 

Bilagor

1. Kartor och översiktsplaner på anläggningar 
         
 Översikt Ryssbrännberget och undersökningsområdet  Skala 1:3000  Bilaga 1:1 
 Lämningar och fastighetsgränser 1858 respektive 2021 Skala 1:2000  Bilaga 1:2
     
2. Fotolista           Bilaga 2

3. Fotobilaga           Bilaga 3
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Skellefteå museum                   Dnr 57/2021                         Bilaga 2
            Fotolista

Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

1 IMG_0933 På väg uppför sydvästsluttningen i östra delen av UO. Fotot 
taget ungefär halvvägs upp till toppen, från UO:s SÖ sida.  
I bild är Therese Hellqvist. 

Ö OÖ 2021-05-26

2 IMG_0934 På väg uppför sydvästsluttningen i östra delen av UO. Fotot 
taget ungefär halvvägs upp till toppen, från UO:s SÖ sida.  
I bild är Therese Hellqvist.

SÖ OÖ 2021-05-26

3 IMG_0935 På väg uppför sydvästsluttningen i östra delen av UO. Fotot 
taget ungefär halvvägs upp till toppen i riktning mot top-
pen, från UO:s SÖ gräns. Ju närmare toppen desto större 
block i blockmoränen. 

SSV OÖ 2021-05-26

4 IMG_0936 Just nedanför toppen av Ryssbrännberget. Markfasta hällar 
omgivna av blockmorän. I bild syns Therese Hellqvist. 

Ö OÖ 2021-05-26

5 IMG_0937 Just nedanför toppen av Ryssbrännberget. Markfasta hällar 
omgivna av blockmorän. I bild syns Therese Hellqvist. 

SÖ OÖ 2021-05-26

6 IMG_0938 Just nedanför toppen av Ryssbrännberget. Markfasta hällar 
omgivna av blockmorän. 

SSV OÖ 2021-05-26

7 IMG_0939 På den norra sidan om Ryssbrännbergets topp. Frodigare 
vegetation än i sydsluttningern, men även här blockmorän. 

Ö OÖ 2021-05-26

8 IMG_0940 Therese Hellqvist går längs efter Ryssbrännbergets topp. NÖ OÖ 2021-05-26

9 IMG_0941 Utsikt nedför den sydvästra sluttningen av Ryssbrännber-
get från toppen. Bortom skogen vid Ryssbrännbergets 
fot syns taken på byggnaderna vid Northvolts fabrik. Till 
vänster syns en del av bergtäkten. 

N OÖ 2021-05-26

10 IMG_0942 Utsikt nedför den sydvästra sluttningen av Ryssbrännber-
get från toppen. Bortom skogen vid Ryssbrännbergets fot 
syns det blivande industriområdet Site East i Hedensbyn. 

NÖ OÖ 2021-05-26

Fotolista      
      
Nr: 1-23, digitala bilder

Topografi:   Fastighet Bersgsbyn 1:32 och 1:36, Ryssbrännberget, 
   Skellefteå kommun, Skellefteå socken, Västerbotten
Typ av uppdrag:  Arkeologisk utredning
Fotografer:   Therese Hellqvist (TH), Olof Östlund (OÖ).
Datum:   26/5 2021

Bildnummer som är rödmarkerade är de bilder som finns synliga i rapporttext och fotobilaga 
(bilaga 5)
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

11 IMG_0943 Utsikt nedför den sydvästra sluttningen av Ryssbrännber-
get från toppen. Bortom skogen vid Ryssbrännbergets fot 
syns det blivande industriområdet Site East i Hedensbyn.

Ö OÖ 2021-05-26

12 IMG_0944 Ryssbrännbergets topp och utsikten därifrån. ÖSÖ OÖ 2021-05-26

13 IMG_0945 Ryssbrännbergets topp och utsikten därifrån. I bild syns 
Therese Hellqvist. 

SÖ OÖ 2021-05-26

14 IMG_0946 Ryssbrännbergets topp och utsikten därifrån. I bild syns 
Therese Hellqvist.

S OÖ 2021-05-26

15 IMG_0947 Ryssbrännbergets topp. SV OÖ 2021-05-26

16 IMG_0948 Ryssbrännbergets topp. I skogen i bakgrunden fanns tre 
lämningar som undersöktes några dagar innan utredning-
en: (L1936:1369, L1936:1370 och L1936:1371)

V OÖ 2021-05-26

17 20210526
_092349

Olof Östlund står i en grop som bedömdes vara en modern 
täktgrop eller grop för prospektering i Ryssbrännbergets 
västra ände och västra sluttning.  

S TH 2021-05-26

18 20210526
_092403

Olof Östlund står i en grop som bedömdes vara en modern 
täktgrop eller grop för prospektering i Ryssbrännbergets 
västra ände och västra sluttning.  

S TH 2021-05-26

19 IMG_0950 Lämning nr 1, Gränsmärke. Therese Hellqvist registrerar 
lämningen. I bakgrunden syns nuvarande bergtäkt. 

NV OÖ 2021-05-26

20 IMG_0952 Lämning nr 1, Gränsmärke. Therese Hellqvist registrerar 
lämningen. I bakgrunden syns nuvarande bergtäkt.

NV OÖ 2021-05-26

21 20210526
_102137

Lämning nr 1, Gränsmärke. Olof Östlund gör en 
back-up-inmätning med GPS. 

SÖ TH 2021-05-26

22 20210526
_102145

Lämning nr 1, Gränsmärke. Olof Östlund gör en 
back-up-inmätning med GPS.

S TH 2021-05-26

23 20210526
_102206

Lämning nr 1, Gränsmärke. Olof Östlund gör en 
back-up-inmätning med GPS.

Ö TH 2021-05-26

Skellefteå museum                   Dnr 57/2021                         Bilaga 2
            Fotolista
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Skellefteå museum                   Dnr 57/2021                         Bilaga 3
            Fotobilaga

Bild 3: På väg uppför sydvästsluttningen, nedanför Ryssbrännbergets topp i östra delen av UO. 
Markfasta hällar omgivna av blockmorän. I bild är Therese Hellqvist. Foto från Ö. Fotograf: Olof 
Östlund (Fotolista: Foto nr 4). 

Bild 2: På väg uppför sydvästsluttningen, mitt i sluttningen i Östra delen av UO. I bild är Therese 
Hellqvist. Foto från SÖ. Fotograf: Olof Östlund (Fotolista: Foto nr 2). 
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Skellefteå museum                   Dnr 57/2021                         Bilaga 3
            Fotobilaga

Bild 4: Ryssbrännbergets topp och utsikt därifrån i rikting mot Skellefteå. Foto från ÖSÖ. Foto-
graf: Olof Östlund (Fotolista: Foto nr 12). 

Bild 5: Lämning nr 1, Gränsmärke. Olof Östlund 
gör en back-up-inmätning med GPS. Foto från S. 
Fotograf: Therese Hellqvist (Fotolista: Foto nr 22). 
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