
   RAPPORT  Boplatsgropar på Ryssbrännberget

Arkeologisk undersökning.  
L1936:1369, L1936:1370 och L1936:1371 

på fastigheten Bergsbyn 31:1,  
Skellefteå kommun, Västerbottens län

SKELLEFTEÅ MUSEUM 

Olof Östlund
2022.01.28



SKELLEFTEÅ MUSEUM
Box 146, 931 22 Skellefteå
Olof Östlund
0910 – 73 55 17
070 – 574 52 90

2

© Skellefteå museum 2022

Omslagsbild: Olof Östlund står på den stenröjda hällen i mitten av L1936:1370, i bak-
grunden till höger om bildens mitt, vid närmaste större tall är platsen för L1936:1371, 
(bilden är beskuren i höger kant). Foto nr 26 i fotolistan (bilaga 4). Foto från NNV. Foto-
graf: Therese Hellqvist.  

Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Publik Licens 4.0 (CC BY)
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0



3

 

Innehåll

 Innehåll
Administrativa uppgifter     4
Sammanfattning      6
Bakgrund       7
Målsättning och syfte     7
Frågeställningar      7
Metod och genomförande     9
Avvikelser från arbetsplan     9
Områdesbeskrivning      10
Fornlämningsbild      10
Tidigare arkeologiska undersökningar   10
(Beskrivning av) Resultat     11
Tolkning       15
Antikvarisk bedömning      18
Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar 18
Utvärdering av arbetets genomförande   18
Referenser       18
Bilagor       19



4

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsen dnr:      431-7101-2020
Skellefteå museums dnr:      248/2020
Uppdragsgivare:     Svevia AB       
      Kontaktperson: Nicolina Vaneryd
Arbetsföretag:     Utvidgning av bergtäkt
Typ av undersökning:     Arkeologisk undersökning 

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

Kommun:       Skellefteå kommun
Fastighetsbeteckning:    Bergsbyn 31:1      
 
Berörda kända fornlämningar:   L1936:1369, L 1936:1370 och L 1936:1371 

Datering:      L1936:1369: Ej fornlämning
      L 1936:1370 boplatsgrop: Stenålder-bronsålder-
       järnålder-historisk tid. (Inga vägledande fynd  
       för datering). 
      L1936:1371, gränsmärke: äldre än 1850
      Grop 4, boplatsgrop: Stenålder-bronsålder-
       järnålder-historisk tid. (Inga vägledande fynd  
       för datering).
 
Höjd över havet:     Berörda fornlämningar: 80-82 m ö h   
   
Fältdagar:      5 fältarbetsdagar (18/5-24/5 2021) 
Rapporttid (rapport & fyndhantering):  70 tim (motsvarar 8,75 arbetsdagar)

Undersökningsytans area:   ca 150 m²
Undersökta ytor ligger inom koord:  N: 7 194 766 - 7 194 793  /   E: 789 566 - 789 595
Koordinatsystem:      Sweref 99 TM
Yta undersökta schakt:   25 m² handgrävda m²-rutor. 

Fynd:      Inga fynd.

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

Arkeologisk undersökning av fornlämningarna L1936:1369. 
L1936:1370 och L1936:1371 på fastigheten Bergsbyn 31:1, 
Skellefteå kommun, Västerbottens län. 

Sammanfattning
De sedan tidigare registrerade fornlämningarna var registrerade som tre boplatsgropar i ett klap-
perstensfält på Ryssbrännberget. Lämningarna ligger strax nedanför krönläge i en sluttning som 
vetter mot S och SSV.
Vid den nu aktuella undersökningen framkom följande:
     L1936:1369 konstaterades vara en naturbildning, eftersom inga spår av grävning för någon 
grop kunde ses i sanden under gropen. Det är obrutna naturliga avlagringar i sanden under gro-
pen. Det troliga är att gropen skapats av rotvältor som lyft bort de övre marklagren med sten när 
träd blåst omkull.
     L1936:1370 är en boplatsgrop och fornlämning. Det rör sig om en stenröjd yta, 2 m i diameter, 
ovanpå en markfast berghäll i klapperstensfältet. Tolkningen är att ytan röjts för att göra plats för 
ett tält. Tydliga vallar fanns i tre väderstreck men saknades i söder, där en möjlig ingång kan ha 
funnits.
     L1936:1371 är med stor sannolikhet ett gränsmärke, 1,6 x 1,0 m stor (NNÖ-SSV) och 0,5 m h. 
Det är ingen boplatsgrop. Gropen intill är platsen där sten plockats för att bygga och ca gränsrö-
set. Röset ligger enbart på ena sidan av gropen, ej som en val runt om densamma. Ytterligare en 
gränsmärke påträffades ca 110 m VNV vid en utredning några dagar efter att fältarbetet vid den 
aktuella undersökningen avslutats. Vid båda gränsmärkena finns nutida skiftesgränser men vid 
båda finns också skiftesgränser på 1858 års karta, och vi bedömer att de är äldre än 1850. Även 
om gränsmärket är äldre än 1850 bedöms det ändå ha status som Övrig kulturhistorisk lämning 
eftersom de ligger i en skiftesgräns som ännu är aktuell.  
     Det meterbreda schaktet. I ytan mellan L:1936:1370 och L1936:1371 lades ett schakt för att 
avgöra om där fanns lämningar skapade av mänsklig verksamhet mellan de två. Inga lämningar 
påträffades. Klapperstensfältet består bitvis av stora stenar gränsande till block och djupet på de 
av naturen avsatta stenlagren i detta schakt var för djupt för att människor med handkraft i äldre 
tid kunnat gräva djupare än vad vi gjorde vid undersökningen. Det finns med säkerhet ingenting 
under den nivå där arbetet med att lyfta bort stenar avbröts.  
    ”Grop 4”. Litet oväntat påträffades ytterligare en grop ”Grop 4” mellan de undersökningsom-
råden som Länsstyrelsen pekat ut. Lämningen undersöktes med länsstyrelsens godkännande så 
långt det var möjligt inom planerad arbetstid, efter att övriga arbetsuppgifter genomförts och är 
enligt vår bedömning en boplatsgrop. Boplatsgropen består av en invändig rektangulär grop ca 2,6 
x 2,4 m stor och 0,4-0,6 m djup, med omgivande vall. Eftersom gropens botten inte är plan är vår 
bedömning att den inte använts för bostadsändamål utan snarare för förvaring. 
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Bakgrund    
Under 5 arbetsdagar sommaren 2020, (18-24 maj), utfördes fältarbetsdelen av en arkeologisk under-
sökning av Skellefteå museum, på uppdrag av Svevia AB 
 Undersökningen föranleddes av att Svevia AB planerar att utvidga en befintlig bergtäkt på Ryss-
brännberget. Fornlämningarna på rubricerade fastigheter ligger i den planerade utvidgningen. Med 
anledning av detta har Länsstyrelsen fattat beslut om arkeologisk undersökning för att lämningarna 
skulle genomgå tillräckligt noggrann dokumentation innan borttagande av dem. Länsstyrelsen fatta-
de sitt beslut om arkeologisk undersökning med stöd av 2 kap 12-14 §§ kulturmiljölagen (1988:950) 
och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). 
   Arbetet utgick från Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (daterat 2020-12-14), Skellefteå museums 
arbetsplan (SM dnr 248/2020), daterat 2021-02-08, och Länsstyrelsens beslut, daterat 2021-03-24 
(Lst dnr 431-7101-2020).   
 Fältarbetet utfördes av Skellefteå museum: Olof Östlund (projektledare och rapportansvarig arke-
olog) och Therese Hellqvist (arkeolog).

Målsättning och syfte    
Undersökningens syfte är att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera fornlämningen. Den 
arkeologiska undersökningen ska utifrån länsstyrelsens förfrågningsunderlag särskilt fokusera på föl-
jande:
 • Provtagning från anläggningarna för lipidanalys
 • Dokumentation av eventuella konstruktionsdetaljer som kan tyda på eventuella 
 överbyggnader, samt anläggningen av boplatsgroparna.
 • Undersökning av ytan mellan groparna L1936:1370 och L1936:1371 (cirka 8 meters avstånd)  
 genom exempelvis schaktning.
Dokumentationsmaterialet och fynden kommer att bevaras för framtiden samt tolkas vetenskapligt. 
Dokumentationen ska vara av vetenskaplig god kvalitet och tillräcklig för att ge kunskap om den 
borttagna lämningen.

Frågeställningar 
Boplatsgropar i klapper är en typ av fornlämningar som hittills varit svårtolkade. Undersökningen är 
i det här fallet en form av grundforskning som får ses som en pusselbit i kunskapsbyggnaden kring 
denna typ av lämningar. Frågeställningarna är anpassade till detta.
 • Går det att genom lipidanalys få en uppfattning om vad boplatsgroparna använts till?
 • Hade groparna någon form av överbyggnad.
 • Vilken ålder har boplatsgroparna?
Förutsättningarna för att få svar på ovanstående frågeställningar beror till stor del på markförhållan-
den. Om boplatsgroparna (som det antyds i fornlämningsbeskrivningarna i Fornsök) är i klappersten 
som ligger direkt på berghällar kommer det att bli mycket svårt att ta prover och hitta spår efter 
överbyggnader.
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Metod och genomförande
Undersökningen utfördes enligt de metoder som beskrevs i den arbetsplan som ingår som bilaga i 
länsstyrelsens beslut. Kortfattat genomfördes undersökningen på följande vis: 
 Arkivstudier av kartor och annat arkivmaterial genomfördes före fältarbetet för kunna göra en 
bedömning av området och efter för att kunna göra bättre bedömningar av funktionen på de läm-
ningar som undersökts. 
 Anläggningarna och deras position i landskapet fotograferades i början av fältarbetet, innan vi 
började gräva. Anläggningarna mättes in med mätinstrument. 
 Anläggningarna delades till hälften längs efter ett profilsnöre för att få fram en profil att dokumen-
tera. Arbetet utfördes för hand genom att manuellt plocka bort stenar från profilen över respektive 
lämnings halva yta. I den halvan som grävdes undersöktes även vallen kring respektive grop. Grävma-
skin användes för att lyfta bort de stenar som arkeologerna med handkraft lyfte bort från schakten 
som undersöktes. Av erfarenhet vet vi att grävmaskiner inte kan gräva bort klappersten och block på 
ett varsamt sätt. Skopan brukar bara studsa omkring och riva och förstöra. Sten plockades bort för 
hand till en nivå som bedömdes vara orörd mark. 
 Konstruktionsstrukturer som hörde till respektive lämning mättes in med nätverks-RTK. Fynd som 
påträffas skulle noga mätas in (men inga påträffades). 
 Ett schakt avtäcktes också mellan två av de registrerade boplatsgroparna. Tanken var att öppna/
plocka bort sten i ett schakt ca 1 m brett och ca 8 m långt i ett försök att hitta anläggningar eller 
konstruktioner mellan boplatsgroparna.  
 Provtagning för 14C-datering, för lipidanalys, för osteologi och för vedartsanalys var planerade 
men  var inte möjliga att insamla eftersom jordmån och bevarandeförhållanden var för dåliga. Om 
där inte finns mark med vettig kornstorlek (sand) går det exempelvis inte att genomföra lipidanalyser.  
Eftersom en av lämningarna visade sig vara en rotvälta och en annan visade sig vara ett gränsmärke 
fanns inte heller någon mening med att försöka analysera lipider eller 14C-ålder på dessa. 
 Eftersom fornlämningarna ansågs färdigundersökta efter denna undersökning, och marken skulle 
exploateras i bergtäkten lades ingen maskintid eller arkeologtid på att återställa marken vid slutet av 
fältarbetet. 
 Dokumentation skedde löpande under hela undersökningen med inhyrd nätverks-RTK inställd för 
att leverera inmätningar i projektionen Sweref 99 TM och med digital kamera. Profilsektioner ge-
nom anläggningarna dokumenterades genom digital fotografering, samt ritningar i skala 1:10. Vid 
undersökningarna gjordes också anläggningsbeskrivningar, och dagboksanteckningar fördes över 
fältarbetets utförande och prioriteringar.

Avvikelser från arbetsplan
Några avvikelser från arbetsplanen gjordes:
 Vid lokaliseringen av de tidigare registrerade lämningarna (L1936:1369, L1936:1370 och 
L1936:1371), påträffades ytterligare en grop, som bedömdes vara en boplatsgrop. Frågetecken upp-
stod vad som skulle göras med denna grop eftersom den inte varit känd sedan tidigare. Eftersom 
undersökningsområdet som pekats ut av Länsstyrelsen i förfrågningsunderlaget, endast ringade in 
de tre kända lämningarna, föll denna nya grop (”Grop 4”) utanför undersökningsområdet. Vid ett 
telefonsamtal med Länsstyrelsen fattade berörd handläggare i samråd med undersökande arkeologer 
beslut om att vi även kunde undersöka denna grop, men endast om det gick att göra detta inom 
planerad fältarbetstid.  
 Inga jordprover insamlades från boplatsgropen L1936:1370 eftersom där inte fanns någon jord att 
insamla över huvud taget, inte heller insamlades jord från rotvältan (L1936:1369) eftersom detta inte 
var en fornlämning. Jordprover insamlades från gränsmärket (L1936:1371), men när vi insåg dess 
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funktion fanns ingen anledning att analysera jordproverna från den.
 Eftersom lämningen L1936:1369 visade sig vara en rotvälta, och vi därmed inte behövde lägga mer arbete 
på den när detta faktum konstaterats, fanns litet tid över att titta närmare på Grop 4 när allt annat var klart. 
Vad som hanns med var endast ganska översiktlig dokumentation och ett öppnande av ett schakt genom 
Grop 4. Tillräckligt för att avgöra att lämningen var konstruerad av människor och att den var en boplats-
grop. Det jordprov som togs från grop 4 bedömdes dock vara alltför osäkert att analysera på grund av dess 
grovkornighet och närhet till markyta. Denna grop hann vi inte med att gräva till ett djup där jordproverna 
kan anses vara tillförlitliga. Men att döma av övriga schakt som grävdes vid övriga lämningar är jordmåns-
bildningen mycket dålig i området. Det är inte sannolikt att vi hittat bättre provmaterial längre ned.  

Områdesbeskrivning
Ryssbrännberget är beläget ca 6 km öster om Skellefteå centrum och 1,5 km norr om Northvolts  batteri-
fabrik som ligger norr om Bergsbyn (karta sid 8). Det arkeologiska undersökningsområdet ligger i den östra 
änden av den långsmala toppen av Ryssbrännberget. Lämningarna ligger nedanför krönläge där marken 
börjar slutta mot S och SSV. Marken består av impediment (urberg) som till stora delar är övertäckt av tjocka 
lager med klappersten och blockmorän, ställvis med berg i dagen. Klapperstenen och blockmoränen täcker 
i princip hela Ryssbrännberget. Storleken varierar från block på 1,5 m till grovt grus. De flesta stenarna är 
0,2-0,6 m stora. Vid dess 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 nämnda 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 det där är lätt att färdas till fots.  Bergtäkten som ska utvidgas ligger öster och sydöst om det 
aktuella undersökningsområdet (UO). Det UO som avgränsats av länsstyrelsen för undersökningen  bestod 
ursprungligen av två separata små ytor, men en tredje yta lades till under pågående undersökning. I och med 
detta var UO:s yta totalt ca 150 m² (bilaga 1:1 och bilaga 1:2). 

Fornlämningsbild
Den närmaste registrerade fornlämningen till det aktuella undersökningsområdet, var en boplatsgrop 
(L1938:3514), (karta sid 8). Den låg ca 250 m öst-sydöst om undersökningsområdet, men genomgick en 
arkeologisk undersökning med anledning av bergtäkten och togs bort år 2013.  
 I övrigt fanns inga registrerade lämningar riktigt nära Ryssbrännberget vid undersökningens start. De när-
maste är två husgrunder från historisk tid ca 1500 m mot sydväst,
 Det finns också två gruvlämningar nästan 2 km norrut, och ett antal gravrösen och stensättningar i sydväst 
och sydöst, på ett avstånd av drygt 2 km. 
 Det är alltså svårt att koppla de nu undersökta lämningarna till andra lämningar än till den som under-
söktes 2013.

Tidigare arkeologiska undersökningar
Fornminnesinventering genomfördes i det ekonomiska kartbladet år 1982 men Ryssbrännberget besöktes 
förmodligen inte vid den inventeringen eftersom inga lämningar registrerats på platsen före 1999. Boplats-
gropen L1938:3514 påträffades vid en arkeologisk utredning som Skellefteå museum utförde år 1999 med 
anledning av utvidgande av bergtäkt på platsen (Johansson 1999). Ytterligare en arkeologisk utredning 
utfördes av Skellefteå museum 2019, också den med anledning av bergtäktens behov av utvidgning. Vid 
detta tillfälle påträffades de tre lämningar som nu är aktuella för undersökning. Alla tre bedömdes vara 
boplatsgropar (Johansson 2019). 
 Den enda arkeologiska undersökningen av någon fornlämning i direkt närhet av UO är den tidigare 
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nämnda undersökningen 2013 av boplatsgropen L1938:3514 som utfördes av Västerbottens museum. Vid 
undersökningen påträffades inga fynd. Ett ett möjligt provblock av kvartsit påträffades dock. Provblocket 
visade spår av att människor testat kvaliteten på stenen, där stycken slagits bort från den för att se om 
den är möjlig att använda för tillverkning av verktyg. Slagmärken med slagbulor kunde ses på provblocket. 
Vad som också kunde ses under klapperstenen var ett lager med orörd sand, vilket ledde till tolkningen att 
klapperstenen endast lyfts åt siden ned till denna nivå, och att boplatsgropen förmodligen använts till att 
förvara mat eller annat värdefullt. 
 En husgrund från historisk tid (L2019:6339) som registrerades 1999 efter tips från allmänheten undersök-
tes av Skellefteå museum år 2020. Husgrunden som är ca 1500 m sydväst om Ryssbrännberget en bedöm-
des vara en slåtterkoja från andra hälften av 1800-talet. (Östlund 2020).

Resultat
De sedan tidigare kända fornlämningarna var registrerade som tre boplatsgropar i ett klapperstensfält på 
Ryssbrännberget. Lämningarna ligger strax nedanför krönläge i en sluttning som vetter mot S och SSV. 
 Förutsättningarna för att få svar på frågeställningarna i arbetsplanen berodde till stor del på markförhål-
landena. Som vi förutsade i arbetsplanen innebär klappersten som ligger direkt ovanpå hällmark (som det 
antyddes i fornlämningsbeskrivningarna från utredningen) mycket svåra markförhållanden att ta prover ur, 
och sådana förhållanden gör det också svårt att hitta spår efter överbyggnader. Så blev också fallet. Marken 
var betydligt mer blockig, och därmed ännu sämre än vad vi tänkte oss. Många stenar är för stora att rubba 
för hand för att lägga i skopan på grävmaskinen. Det innebär ju också att de stenarna inte varit flyttbara för 
människor förr i tiden heller. Klapperstenen har i naturliga processer lagt sig i de sänkor som finns i berget, 
vilket gör att vissa berghällar och urberg ligger i dagen. 
 Snören spändes upp för att markera var profilschakten skulle placeras över anläggningarna och som be-
gränsning för det ”meterbreda schaktet” mellan L1936:1370 och L1936:1371. 
 Vi kom fram till några saker som har betydelse i våra försök att besvara frågeställningarna, nämligen vad 
anläggningarna är för någonting. Utförliga lämningsbeskrivningar finns i bilaga 3, men här följer en kort 
sammanfattning:

L1936:1369 Rotvälta (Bilaga 1:3).
Vid utredningen och i Fornreg var denna lämning registrerad som Boplatsgrop i klapper.
Undersökningsresultat
Vid undersökningen framkom att marklagren inte brutits i gropen, de är alltså inte genomgräv-
da av människor vid skapandet av en boplatsgrop. Den svagt halvmåneformade vallbildningen 
av stenar fanns endast på ena sidan om gropen, i nordöst. Gropen är inte grävd av människor, 
L1936:1369 är en naturbildning, troligen rester av en rotvälta. Rotvältan är gammal att döma 
av lavtillväxten på de stenar som låg synliga innan undersökningen startades, och inga rester av 
trädstammen eller rötterna finns kvar. 
Mått
Grop 1,4 x 1,1 m (NNV-SSÖ), ca 0,3 m djup. Svagt halvmåneformad vallbildning på gropens 
N, NÖ och Ö sida, 3,3 x1,2 m (NNV-SSÖ) och intill 0,3 m h. Vallbildningen bestående av stenar 
0,15-0,55 m stora. 
Fynd: 
Inga fynd.
Status: 
Naturbildning.
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Bild 1: L1936:1369 (Senare konstaterad som rotvälta) innan undersökning och innan stängslet 
avlägsnats för att ge tillträde för arkeologerna. Den pilformade tumstocken visar riktningen 
mot norr Foto från N. Fotograf: Therese Hellqvist (Fotolista: Foto nr 15). 

Bild 2: Boplatsgrop L1936:1370, före undersökning. Ett profilsnöre har spänts upp från höger till 
vänster i bild (ÖNÖ-VNV). Foto från S. Fotograf: Therese Hellqvist (Fotolista: Foto nr 42). 
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L1936:1370 Boplatsgrop (Bilaga 1:4 och bilaga 2:1)..
I Fornreg var denna lämning registrerad som Boplatsgrop i klapper.
Undersökningsresultat 
Boplatsgropen består av en stenröjd yta över en stenhäll. Stenarna som röjts från stenhällen har 
lagts som en vall kring den frilagda hällen. I söder hade vallen en öppning, kanske delvis för att 
stenarna där låg i sluttningen nedanför stenhällens kant och därmed inte byggt på höjden lika 
mycket som i de andra tre väderstrecken. 
 Halva anläggningen grävdes (plockades ned), den halva som var NNV om utsatt profilsnöre. 
Klapperstenslagren är till synes utan botten och när stenarna rensats bort i två lager, ned till ca 
30 cm djup utan att konstruktionsdetaljer dykt upp avbröts arbetet. Stenarna på detta djup var 
naturligt avsatta av geologiska processer. Inga strukturer eller anläggningar eller andra spår ef-
ter mänsklig påverkan kunde konstateras i eller invid boplatsgropen, ej heller i det intilliggande 
”meterbreda schaktet”
 Kartlaven på stenarna  i vallen indikerar att lämningen är fornlämning. De kartlavar som växer 
på stenarna är ca 5 cm i diameter. Kartlavarna var ungefär like stora på stenarna i vallen som 
på stenarna utanför vallen. 
Mått
Boplatsgrop, rund 2,0 m diam i klapper. I botten av gropen är en flat markfast stenhäll, ore-
gelbundet rund 2,1-2,3 m i diameter. Kring gropen är en vall, 0,5-1,5 m br och intill 0,5 m h, 
uppbyggd av stenar med stenar som är 0,15- 0,80 m stora. Vallen är otydlig i S. 
Fynd: 
Inga fynd.
Status: 
Fornlämning

L1936:1371 Gränsmärke (gränsröse) (Bilaga 1:5, bilaga 1:6 och bilaga 2:2).
I Fornreg var denna lämning registrerad som Boplatsgrop i klapper.
Undersökningsresultat
Vid undersökningen framkom att där inte finns en vall kring gropen, enbart ett röse väster om 
densamma. Ett profilschakt togs upp och i mitten av detta, under röset, samt i gropen öster om 
röset fanns partier med mer sandiga inslag, men dessa sandlager är tunna och med stora inslag 
av torv. I sanden i gropen öster om röset fanns också inslag av sot och kol, som dock tolkades 
vara naturligt avsatta. Vid ytterligare nedrensning (bortplockning av stenar) lämnades de stenar 
kvar som var för stora, markfasta och svåra att ta bort med handkraft. I dessa underliggande 
stenlager kunde Inga strukturer eller anläggningar eller andra spår efter mänsklig påverkan 
konstateras kring eller invid det byggda röset. Stenen som fanns på dessa nivåer, under gropen 
invid röset och under röset är naturligt avsatta genom geologiska processer.  
 Det fanns inga strukturer i gropen som antyder någonting annat än att stenar har plockats 
från gropen för att bygga upp röset. Röset är en tydlig mänsklig konstruktion. 
 Lämningen ligger nära en skiftesgräns, och är med stor säkerhet ett gränsmärke. Vid en 
utredning några dagar senare påträffades ett annan gränsmärke, vars position i förhållande till 
skiftesgränser är samma som för detta röse. Röset markerar nuvarande skiftesgräns med någon 
meters felvisning. Just denna skiftesgräns är också markerad på 1858 års karta över Laga Skifte.
 Stenarna i gränsmärket/röset är lavbeväxta men vissa stenar har mindre storlek på kartlavarna 
(ca 2 cm stora) och på vissa ställen av stenarna är kartlavarna väldigt få eller inga alls - vilket 
tyder på att dessa stenar antingen varit skuggade av mossa, eller flyttats av människor i relativt 
sen tid flyttats från den position som de avsatts på av naturen.
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Bild 3: L1936:1371 före undersökning. En grop med ett litet röse i förgrunden. Röset, närmast 
i bild visade sig vara ett gränsmärke, det vill säga ett gränsröse. Foto från V. Fotograf: Therese 
Hellqvist (Fotolista: Foto nr 10). 

Bild 4: Tidigare okänd lämning, ”Grop 4”, boplatsgrop. Foto från S. Fotograf: Therese Hellqvist 
(Fotolista: Foto nr 19). 
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Mått:
Gränsmärke, 1,6 x 1,0 m  (NNÖ-SSV) och 0,5 m h. Gränsmärket är ett röse bestående av ett 
15-tal stenar, 0,3-0,5 m st. 
Fynd: 
Inga fynd.
Status: 
Övrig kulturhistorisk lämning

”Grop 4”, Boplatsgrop (Bilaga 1:4 och bilaga 2:1)..
Ingen beskrivning i Fornreg. Lämningen okänd innan undersökningen startade.
Undersökningsresultat 
Endast en begränsad undersökning av lämningen genomfördes inom den återstående arbets-
tid som fanns kvar i slutet av fältarbetet, efter att de övriga lämningarna undersökts. . 
 Boplatsgropen är oregelbundet rektangulär och ingrävd i befintlig SSV-sluttning, där stenar 
lyfts åt sidan och lagts som en vall på alla sidor utom i sluttningens övre del, i NNV. Sluttningen 
består av klappersten / blockmorän som ligger ovanpå impediment.
 Två måttband lades korsvis över anläggningen och markprofilen mättes längs efter dessa in 
med mätinstrumentet för att dokumentera konturerna av boplatsgropens yta. Därefter öppna-
des ett smalt schakt 3,7 m långt och 0,55-0,85 m brett genom den sydvästra vallen.  Det övers-
ta lagret av sten lyftes bort. Fortsatt rensning längre ned genomfördes dock inte. Schaktet var 
för smalt för att det skulle vara möjligt att lyfta bort mer stenar utan att sabotera profilen. Ste-
narna var stora och låste varandra. Vi insåg att vi inte skulle hinna gräva profilschaktet i botten 
för att rita en profilsektion. Dokumentationen skedde enbart med mätinstrument och kamera.
 Storleken på gropen och vallarna kring den talar för att gropen är skapad av människor och 
att detta inte är en naturformation. De kartlavar som växer på de mossfria stenarna är i storlek 
kring 5 cm diameter, vilket innebär indikation på en ålder som pekar på att detta är en forn-
lämning. Några av de större markfasta stenarna har kartlavar som är större, men de har nog 
inte heller varit flyttbara med handkraft i äldre tider.  
Mått
Boplatsgrop, med invändig rektangulär grop ca 2,6 x 2,4 m st (VNV-ÖSÖ) och 0,4-0,6 m dj. 
Gropen har grävts in i en SSÖ-sluttning. Bottenplan i gropen är ojämn och oregelbunden. Om-
kringliggande vall är tydligast i S, SV och SÖ. Vallen är 0,6-1,7 m br och 0,1-0,5 m h. Stenarna 
i vallen är 0,15-0,9 m stora, men majoriteten är 0,4-0,5 m stora. Yttermått med vall inräknad 
är 4,9-4,2 m (NV-SÖ).
Fynd: 
Inga fynd.
Status: 
Fornlämning

I det långa meterbreda schaktet som togs upp mellan L1936:1370 och L1936:1371 låg klapperstenen i 
lager på lager, opåverkade av människor. Där fanns inga spår efter mänsklig påverkan. Vissa av stenblocken 
i schaktet går inte att lyfta för hand och har aldrig varit möjliga att rubba för människor med handkraft. 

Tolkning
 L1936:1369 konstaterades vara en naturbildning, eftersom inga spår av grävning för någon grop kunde 
ses i sanden som fanns under gropen. De naturliga avlagringarna i sanden under gropen var obrutna, 
alltså inte genomgrävda av människor. Det troliga är att gropen skapats av en rotvälta som lyft bort de 
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övre marklagren med sten när trädet blåst omkull. Talar för detta gör också att den enda vallbildning som 
finns, tydligt är samlad på en sida av gropen, den sida åt vilket trädet har fallit och dragit med sig jord 
och sten. Detta att vallbildningen finns endast på en sida talar för att det är en större rotvälta som bildat 
gropen, inte flera rotvältor (bilaga 1.3).
     L1936:1370 är en boplatsgrop och fornlämning. Det rör sig om en avsiktligt stenröjd yta, 2 m i di-
ameter, ovanpå en markfast berghäll i klapperstensfältet. Tolkningen är att ytan röjts för att göra plats 
för  en mindre, tillfällig bostad, exempelvis ett tält. Tydliga vallar (1,1-1,5 m br och 0,3 m h) fanns i tre 
väderstreck men saknades i söder. Kanske är det där en naturlig ingång till tältet har funnits (bilaga 1:4 
och bilaga 2:1).
     L1936:1371 är med stor sannolikhet ett gränsmärke (gränsröse), 1,6 x 1,0 m stort (NNÖ-SSV) och 0,5 
m h. Det är ingen boplatsgrop. Gropen intill är det ställe varifrån sten plockats för att bygga upp gräns-
röset. Röset är tydligt byggt av människor och ligger enbart på ena sidan av gropen, inte som en val runt 
om densamma (bilaga  1:5 och bilaga 2:2). Vid en utredning som genomfördes några dagar efter att 
fältarbetet vid den aktuella undersökningen avslutats påträffades ytterligare ett gränsmärke. Det gräns-
märket ligger ca 110 m VNV om L1936:1371. Båda gränsmärkena ligger på samma höjd och position på 
berget, just nedanför krönläge i sluttningen mot SSV.. 
     Vid båda gränsmärkena finns skiftesgränser på kartan över Laga Skifte från 1858 (bilaga 1:6). Gräns-
märkena är därfor troligtvis äldre än 1850. De uppfyller därför åldersrekvisitet för att kallas fornlämning.  
De skulle också kunna sägas uppfylla rekvisiitet ”forna tiders bruk” eftersom ingen längre använder 
gränsrösen för att avgöra ägogränser. Däremot är det litet oklart om de här två gränsrösena kan sägas 
vara ”varaktigt övergivna”, det tredje rekvisitet. De ligger nämligen 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 (bilaga 1:6). 
    Vid den utredning som gjordes några dagar efter den aktuella undersökningen så påträffades inga 
ytterligare gränsrösen vid de moderna skiftesgränserna mellan 1858 års gränser. De två gränsmärkena 
hör alltså til 1858 års karta. Eftersom gränsmärkena också ligger på skiftesgränser som fortfarande är 
aktuella, kan vi inte registera dem som fornlämning. Vår bedömning är att de bör ha status som övrig 
kulturhistorisk lämning, och därmed också att gränsmärket L1936:1371 bedöms ha status som övrig 
kulturhistorisk lämning.
     I ytan mellan L:1936:1370 och L1936:1371 lades ett schakt (bilaga 1:2) för att avgöra om där fanns 
lämningar eller andra strukturer skapade av mänsklig verksamhet mellan de två. Ingenting sådant påträf-
fades. Klapperstensfältet består bitvis av stora stenar gränsande till block och djupet på de av naturen 
avsatta stenlagren i detta schakt var för djupt för att människor med handkraft i äldre tid kunnat gräva 
djupare än vad vi gjorde vid undersökningen. Det finns med säkerhet ingenting under den nivå där arbe-
tet med att lyfta bort stenar avbröts.  
     Grop 4, en boplatsgrop genomgick en kortfattad dokumentation och undersökning. Det schakt som 
öppnades genom bortplockande av stenar grävdes inte djupare än att vi kunde konstatera att klapper-
stenen fortsatte en bra bit nedåt och bedöningen att eventuella lipidprover skulle ge dåligt material att 
analysera. Att gå fullständigt till botten och sedan dokumentera profilsektioner bedömdes inte vara 
möjligt att hinna med inom kvarvarande fältarbetstid. Gropen och vallen kring gropen är dock uppen-
bart konstruerad av människor. Eftersom botten på gropen var mycket ojämn och inte lämplig för bo-
stadsändamål, är en gissning att den har använts som förvaringsgrop, Boplatsgropen är att betrakta som 
fornlämning.  
    Det är utifrån denna kunskap som vi kan försöka besvara frågeställningarna.

Frågeställning nummer ett:
 • Går det att genom lipidanalys (fettsyreanalys) få en uppfattning om vad boplatsgroparna använts till?
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Nej, lipidanalyser kunde inte hjälpa oss med detta vid den här undersökningen. Inga lipidanalyser genom-
fördes.
 I L1936:1369 var det inte meningsfullt att genomföra en lipidanalys eftersom lämningen vid nedrensning 
ganska snart avslöjades vara en naturbildning (rester av en rotvälta).
 I L1970: var det inte möjligt att genomföra en lipidanalys eftersom där enbart fanns en stenhälla direkt 
under torven i centrum av boplatsgropen. Vid sidan av stenhällan fanns klappersten så långt ned som det 
var meningsfullt att lyfta bort sten. Vi bedömde att de avsatta klapperstenarna vid sidan av stenhällen 
gick djupare än vad som var rimligt att plocka bort. Om det funnits någon avsatt sand under all denna 
klappersten, är det högst osannolikt att lipidproverna kunnat ge relevanta resultat vid en analys eftersom 
eventuella lipidrester spridits ut över klapperstenen innan den nått ned till tillräckligt finkornig sand som 
kan bevara lipider.  
 L1936:1371 visade sig vara ett gränsmärke. Även om där togs lipidprover i sanden under klapperstenen 
vid gränsmärket är det inte relevant att analysera materialet. Gränsmärken har ingenting med mathante-
ring att göra och lipidrester är inte någonting som man kan förvänta sig. 
 I grop 4 togs ett jordprov för lipidanalys. Jordprovet, som togs relativt ytligt, under torven, bestod dock 
av grovt grus och chansen att kunna göra en duglig analys på materialet ansågs minimal. I huvudsak do-
minerade klappersten så långt ned som vi hann rensa undan sten. Utan tillräckligt finkornig sand är det 
inte möjligt att ta tillvara prover lämpliga för lipidanalyser. Grop 4 lämnades till sist eftersom den inte var 
inplanerad, och därför fanns inte tid att utföra en fullständig undersökning ned till botten, om där över 
huvud taget fanns tillräckligt finkornig sand under klapperstenen. 

Frågeställning nummer två:
 • Hade groparna någon form av överbyggnad?

Inga spår av överbyggnad kunde ses i anläggningarna eller i klapperstenen i schakten intill anläggningarna.  
Om där funnits en överbyggnad på Boplatsgroparna L1936:1370 eller Grop 4 är det mycket svårt att se i 
klappersten. Några stöd till exempelvis stolpar kunde inte urskiljas. Om där en gång har funnits virke har det 
sedan länge ruttnat bort och försvunnit. Utifrån markförutsättningarna var inte frågan möjlig att besvara 
i de schakt vi undersökte. Kanske skulle vi ha fått ett annat svar om mycket större ytor tagits upp kring 
groparna, men det är högst osäkert. 

Frågeställning nummer tre:
 • Vilken ålder har boplatsgroparna?

Boplatsgroparna, (L1936:1370 och Grop fyra) är inte möjliga att datera med större precision eftersom inga 
enskilda fynd påträffats som kan ge vägledning (t.ex. något föremål). Inget organiskt material påträffades 
som går att använda till 14C-datering. Höjden över havet är tyvärr inte mycket till vägledning mer än att en 
strandlinjedatering över 80 m ö h avgränsar tidigaste möjliga datering till 4300 f.Kr. Detta berättar dock en-
bart när toppen av Ryssbrännberget först kom fram ur havet, inte åldern på lämningarna som undersökts. 
 En alternativ dateringshjälp av lämningarna skulle kunna vara Lichenometri, alltså datering med hjälp 
av kartlavars tillväxthastighet på stenar. Det finns delade meningar om hur tillförlitlig Lichenometri är i 
arkeologiska sammanhang, men i detta fall när vi inte har något annat att gå på, är det i alla fall en indi-
kation. Kartlavarna på stenarna i de två konstaterade boplatsgroparnas vallar (L1936:1370 och Grop 4) var 
generellt ungefär 5 cm i diameter. Enligt Sjöberg (1995) och Broadbent (1987) indikerar kartlkavar med 
diameter på 5 cm att kartlaven fått växa ostörda uppemot 300 år. I så fall skulle de här lämningarna höra 
till åtmintone 1700-talet, kanske ännu äldre. 
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 Kartlav är beroende av sol för att kunna växa och om de vid något tillfälle varit täckt av mossa försvinner 
de. De växer inte heller på undersidan av stenar. Om människor slängde upp stenar med kartlav vid sidan 
om en boplatsgrop kan vissa stenar ha landat med kartlavssidan uppåt, men inte alla. Vissa av stenarna 
borde alltså ha större (äldre) kartlavar, andra mindre (yngre). Men nu ser nästan alla ut att vara ungefär lika 
stora på de två konstaterade boplatsgroparna (L1936:1370 respektive Grop 4), och dessutom är de ungefär 
lika stora som kartlavarna på stenar utanför anläggningarna. Detta skulle kunna bero på att samtliga stenar 
frilagts från mossa, exempelvis vid en större skogsbrand. Kartlavarna har blivit ”nollade” på hela Ryssbränn-
berget vid en tidpunkt för mer än 300 år sedan och därför är de lika både i och utanför anläggningarna. 
Anläggningarna är dock äldre än de ”nollade” kartlavarna. 
 Gränsmärket L1936:1371 är kopplade till de fastighetsgränser som var i bruk 1858 (även om den skiftes-
gräns som finns idag råkar sammanfalla med den som syns på kartan över Laga Skifte. Vår bedömning är 
att gränsmärket med största sannolikhet är äldre än 1850, men förmodligen inte mycket äldre än 1800-tal. 
Variationen på kartlavarnas storlek ca 2- 5 cm i diameter är förvirrande.  

Antikvarisk bedömning 
L1936:1370 och Grop 4 är båda boplatsgropar och fornlämingar. L1936:1371 är ett gränsmärke (gränsrö-
se) och kulturlämning. L1936:1369 är en naturbildning (rotvälta). 

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Skellefteå museum anser att inga hinder finns för att utvidga bergtäkten på platsen. Vi anser att lämning-
arna är med avslutat arkeologiskt fältarbete är att betrakta som helt borttagna. Vår bedömning är att 
ytterligare undersökning och försök till provtagning i den steniga och jordfattiga marken inte hade gett 
mera information. Den slutliga bedömningen, om den arkeologiska insatsen var tillräcklig, görs dock av 
Länsstyrelsen i Västerbotten

Utvärdering av arbetets genomförande
Boplatsgropar i klapper är en mycket svår fornlämningstyp att få kunskap om. För att lyckas få ut mera av 
undersökningar av denna fornlämningstyp måste där finnas finkornigare sand under klapperstenen som 
kan bevara lipider och nedgrävningar. Att detta ibland är möjligt har bevisats av Norrbottens museum (Ben-
nerhag och Palmbo 2015, 2016). För att öka möjligheterna att hitta spår efter eventuella överbyggnader 
kanske man också vid liknande framtida undersökningar i klapper bör överväga att öppna större ytor över 
och kring anläggningarna.
 Vid kommande undersöknignar av boplatsgropar i klapper bör det också vägas in att ytterligare oupp-
täckta lämningar kan finnas som bör undersökas, och tid avsättas för sådana eventualiteter. Att fullständigt 
lita på att tidigare utredningar har hittat alla lämningar är en chansning. Det räcker med att den utredande 
arkeologern närmar sig området från fel håll för att lämningar i klapper ska missas. Det är dessutom mycket 
svårt att avgöra i ett utredningskede om lämningen är naturbildning, eller grop skapad av människor. 
 Vid denna undersökning kunde vi kompensera tidsbortfall för den extra gropen med insparad tid där vi 
avbröt undersökningen av L1936:1369 när den konstaterades vara en naturbildning. 

Skellefteå Museum, Skellefteå 2021-01-28

Olof Östlund, arkeolog.
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Bilagor

1. Kartor och översiktsplaner på anläggningar 
         
 Översikt Ryssbrännberget och undersökningsområdet  Skala 1:3000  Bilaga 1:1 
 Undersökningsområde och grävda schakt    Skala 1:300  Bilaga 1:2
 L1936:1369, Rotvälta i plan     Skala 1:40  Bilaga 1:3
 L1936:1370, Boplatsgrop i plan    Skala 1:40  Bilaga 1.4
 L1936:1371, Gränsmärke i plan    Skala 1:40  Bilaga 1.5
 Fastighetsgränser i förhållande till gränsmärkelämningar Skala 1:1000  Bilaga 1.6
 ”Grop 4”, Boplatsgrop i plan     Skala 1:40  Bilaga 1.7
    
2. Profilritningar och markprofilimätningar
 L1936:1370, Boplatsgrop, ritad profilsektion   Skala 1:20  Bilaga 2.1
 L1936:1371, Gränsmärke, ritad profilsektion   Skala 1:20  Bilaga 2.2
 ”Grop 4”, Boplatsgrop, kontur markprofil   Skala 1:20  Bilaga 1.7

3. Lämningsbeskrivningar och schaktbeskrivning      Bilaga 3 
  
4. Provlista           Bilaga 4

5. Fotolista           Bilaga 5

6. Fotobilaga           Bilaga 6

Eftersom inga fynd påträffades har ingen fyndlista upprättats. 
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Gränsmärke upptäckt vid utredning i
intilläggande område

Gränsmärke L1936:1371 
undersökt vid aktuell undersökning

Notera att Laga-skiftekartan inte exakt överensstämmer med 
verkligheten i N-S riktning (dagens höjdkurvor visar att toppen 

på berget är längre norrut). I Ö-V riktning verkar 
fastighetsgränserna stämma ganska väl med några av 

de moderna fastighetsgränserna (svarta linjer). 
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Kulturmiljöavdelningen 

Box 146, 931 22 Skellefteå 
Telefon: 0910-73 50 10 

 

Objekt: Boplatsgrop 

RAÄ nr: L1936:1370 Ritning nr: 2 
Socken: Skellefteå Ritningstyp: Profilsektion C-

D (ritad från NNV) 
Fastighet: Bergsbyn 31:1 Skala: 1:20 
Kommun: Skellefteå Rn: - 
Landskap: Västerbotten Koord.syst: SWEREF 99 
Län: Västerbotten Höjdsyst: RH 2000 
Rapport dnr: 248/2020 Upprättad: 2020-05-24 
Inventarienr: Sign: OÖ 

  

N 7194769,78
E 789594,44

N 7194768,25
E 789589,60

SKELLEFTEÅ MUSEUM DNR 248/2020 BILAGA 2:1
I I

L1936:1270 (boplatsgrop) profilsektion C-D  mot SSÖ

I I

80,80 m ö h 

80,60 m ö h Det meterbreda 
schaktet mellan
L1936:1370 och 
L1936:1371
(ej ritad sektion)

81,00 m ö h

Markfast stenhäll
(ej grävd till botten) 

Gräns för nedrensning under undersökningenGräns för nedrensning under undersökningen

C D
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80,20 m ö h 
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Teckenförklaring
Mossa, gräs, lavar
Sten
Sten (uppskattning ej synliga delar)
Torv, förmultnade växtrester
Schaktgräns
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Kulturmiljöavdelningen 

Box 146, 931 22 Skellefteå 
Telefon: 0910-73 50 10 

 

Objekt: Gränsmärke (ej boplatsgrop) 

RAÄ nr: L1936:1371 Ritning nr: 1 
Socken: Skellefteå Ritningstyp: Profilsektion A-

B (ritad från NÖ) 
Fastighet: Bergsbyn 31:1 Skala: 1:20 
Kommun: Skellefteå Rn: - 
Landskap: Västerbotten Koord.syst: SWEREF 99 
Län: Västerbotten Höjdsyst: RH 2000 
Rapport dnr: 248/2020 Upprättad: 2020-05-24 
Inventarienr: Sign: TH 
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P1 och P2 är jordprover (ej analyserade)
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Kulturmiljöavdelningen 

Box 146, 931 22 Skellefteå 
Telefon: 0910-73 50 10 

 

Objekt: Boplatsgrop, ”Grop 4” 

RAÄ nr: - Ritning nr: -  
Socken: Skellefteå Ritningstyp: Återskapad 

markprofil från in mätn in gar 
Fastighet: Bergsbyn  31:1 Skala: 1:20 
Kommun: Skellefteå Rn: - 
Landskap: Västerbotten  Koord.syst: SWEREF 99 
Län: Västerbotten  Höjdsyst: RH 2000 
Rapport dnr: 248/2020 Upprättad: - 
Inventarienr: Sign: - 

  

N 7194769,78
E 789594,44

N 7194768,25
E 789589,60

SKELLEFTEÅ MUSEUM DNR 248/2020 BILAGA 2:3
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L1936:1369 Rotvälta (Bilaga 1:3).

Ursprunglig beskrivning i Fornreg:
Boplatsgrop, närmast rund, ca 1,0 m diam, ca 0,3 m dj, i klapper. Vall i V och N, ca 1,0 m br, 0,5 m h. I SV 
är ett par jordfasta block. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2018. (RAÄ dnr RAÄ-2018-2190)
Terräng: kring lämning: Bergigt impediment. Klappersten. 
Vegetation på lämning: Stenarna bevuxna med lavar.

Undersökningen 
Vid undersökningens start kunde gropen knappt ses. Den var täckt av ris och delad av ett uppsatt ståltråds-
stängsel. Efter att skräp och stängsel plockats bort kunde lämningen ses som en grop och en vallbildning i 
omgivande mark som bestod av storstenig morän, bitvis blockmorän. . 
 Ett profilsnöre spändes upp och den nordöstra halvan av den förmodade anläggningen rensades från 
mossa och torv. Efter fotografering lyftes sedan det översta lagret av sten bort. Under torven och det övers-
ta lagret fanns mycket småsten under den klappersten som plockades bort. Småstenen ligger i ett likadant 
lager i mitten av gropen som under stenen i vallbildningen. Fotografering utfördes före och efter rensning 
och efter att stenen lyfts och första sticket grävts ned. 
 Vid undersökningen framkom att marklagren, småstenen, sand och grus, inte brutits i gropen, de är 
alltså inte genomgrävda av människor vid skapandet av en boplatsgrop. Under denna tunna lager med 
småsten, sand och grus fanns markasta berghällar. Den svagt halvmåneformade vallbildningen av större 
stenar fanns endast på ena sidan om gropen, i nordöst. Gropen är inte grävd av människor, L1936:1369 
är en naturbildning, troligen rester av en rotvälta. När vi insåg detta avbröt vi undersökningen av den. Den 
undersöktes inte vidare och ingen profilsektion ritades. 
 Rotvältan är gammal att döma av lavtillväxten på de stenar som låg synliga innan undersökningen star-
tades, och inga rester av trädstammen eller rötterna finns kvar.  

Mått och kort  beskrivning:
Grop 1,4 x 1,1 (NNV-SSÖ), ca 0,3 m djup. Svagt halvmåneformad vallbildning på gropens N, NÖ och Ö sida, 
3,3 x1,2 m (NNV-SSÖ) och intill 0,3 m h. Vallbildningen bestående av stenar 0,15-0,55 m stora. 

Fynd: 
Inga fynd.

Status: 
Naturbildning.

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                                 Bilaga 3
                   Lämningsbeskrivningar 
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L1936:1370 Boplatsgrop  (Bilaga 1:4 och bilaga 2:1).

Ursprunglig beskrivning i Fornreg:
Boplatsgrop, rund 1,8 m diam, 0,2-0,4 m dj, i klapper. Vall med upplagda stenar, 0,5-1,5 m br, otydlig i 
S. I botten av gropen är en närmast kvadratisk, flat stenhäll. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2018.
Terräng: kring lämning: Bergigt impediment. Klappersten. 
Vegetation på lämning: Gropen bevuxen med två små granar. Stenarna bevuxna med lavar.

Undersökningen: 
Vid undersökningens start kunde boplatsgropen tydligt ses. Där finns en stenhäll som rensats från sten, 
och stenarna har lagts upp som en vall kring den frilagda hällen. I söder hade vallen en öppning, kanske 
delvis för att stenarna där låg i sluttningen nedanför stenhällens kant och därmed inte byggt på höjden lika 
mycket som i de andra tre väderstrecken. 
 Ett profilsnöre spändes upp och halva anläggningen i NNV rensades fri från mossa och torv. Boplats-
gropen inklusive vall fotograferads före och efter rensning. Därefter plockades sten bort från den halva av 
anläggningen som var NNV om profilsnöret. Klapperstenslagren är till synes utan botten norr om stenhällan 
och när stenarna rensats bort i två lager, ned till ca 30 cm djup utan att konstruktionsdetaljer dykt upp 
avbröts arbetet. Stenarna på detta djup var naturligt avsatta och började bli svåra att lyfta upp eftersom de 
låstes av varandra. Arbetet avslutades med att profilsektionen vid profilsnöret ritades. 
 Inga strukturer eller anlägggningar eller andra spår efter mänsklig påverkan kunde konstateras i eller 
invid boplatsgropen, ej heller i det intilliggande ”meterbreda schaktet”
 Kartlaven på stenarna i vallen indikerar att lämningen är fornlämning. De kartlavar som växer på stenarna 
är ca 5 cm i diameter. Kartlavarna var ungefär like stora på stenarna i vallen som på stenarna utanför vallen. 

Mått och kort beskrivning: 
Boplatsgrop, rund 2,0 m i diam i klapper. I botten av gropen är en, flat markfast stenhäll, oregelbundet 
rund 2,1-2,3 m i diameter. Kring gropen är en vall, 0,5-1,5 m br och intill 0,5 m h, uppbyggd av stenar, med 
stenar som är  0,15- 0,80 m stora. Vallen är otydlig i S. 

Fynd: 
Inga fynd.

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                                 Bilaga 3
                   Lämningsbeskrivningar 
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L1936:1371 Gränsmärke (gränsröse) (Bilaga 1:5, bilaga 1:6 och bilaga 2:2).

Ursprunglig beskrivning i Fornreg:
Boplatsgrop, oregelbunden, ca 1,4 x 1,2 m (N-S), 0,1-0,4 m dj, i klapper. Ett större block i S änden. Vall 
tydligast i V, upplagd sten ca 1,0 x 0,5 m (N-S). I övrigt finns otydlig vall i N och Ö. Provstick med jordsond 
visade blekjord. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2018.
Terräng: kring lämning: Bergigt impediment. Klappersten. 
Vegetation på lämning: Stenarna bevuxna med lavar.

Undersökningen
Anläggningen rensades inledningsvis från mossor och fönsterlav, och det översta lagret av sten lyftes bort. 
Fotografering skedde under hela arbetsts gång, före och efter rensning, efter att stenen lyfts och efter att 
respektive stick grävts ned. I mittenpartierna och i området öster om anläggningen fanns partier med mer 
sandiga inslag. Inga fynd i översta sticket (ca 5 cm djupt). Jordprov (prov 2) togs där sand fanns (se bilaga 
2:2). Prov 2 kommer från grått grovsandigt parti som samlats upp mellan stenar i gropen öster om röset. 
Mellan stenarna finns inslag av kol och sot. Kolet och sotet tolkas dock som naturligt, från skogsbrand.
 Efter att ytterligare ett stick grävts ned utan påträffade fynd lades fokus på att lyfta bort yttelrigare två 
stenar ur stenröset som tidigare, vid registreringen, bedömts vara en vall. I botten av stenröset togs ytterli-
gare ett prov (prov 1) i befintlig sand under stenarna i röset. Där fanns ett mycket tunt lager med sand  som 
hade stort torvinslag och var ca 3-4 cm djupt. 
 Efter att prover tagits och mätts in lyftes ytterligare ett lager med lösa stenar bort och det kunde kon-
stateras att ytterligare lager med sten fortsätter nedåt. Vissa stenar var här markfasta och ej lyftningsbara 
med handkraft. Dessa lämnades kvar. På denna nivå finna inga spår efter mänsklig påverkan. Vare sig i den 
begränsade torv/silt/sand som letat sig ned mellan stenarna, eller som strukturer i stenförekomsten. Det 
fanns inga strukturer i gropen som antydde någonting annat än att stenar enbart har plockats från gropen 
för att läggas i röset. Röset är en tydlig mänskig konstruktion.
 Denna lämning ligger nära en skiftesgräns, och är med stor säkerhet ett gränsmärke, ett gränsröse. Vid 
en utredning några dagar senare påträffades ett annan gränsmärke på en intilliggande fastighet på Ryss-
brännberget, vars position i förhållande till skiftesgränsen är samma som för detta röse. Röset L936:1371 
markerar 1858 års skiftesgräns med någon meters felvisning, men också nuvarande skiftesgräns med nå-
gon meters felvisning. 
 Stenarna i gränsmärket/röset är lavbeväxta, vissa stenar med kartlavar som är ca 5 cm i diameter, men 
andra stenar har mindre storlek på kartlavarna.

Mått och kort beskrivning: 
Gränsmärke, 1,6 x 1,0 m  (NNÖ-SSV) och 0,5 m h. Gränsmärket är ett röse bestående av ett 15-tal stenar, 
0,3-0,5 m st. 

Fynd: 
Inga fynd.

Status: 
Övrig kulturhistorisk lämning

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                                 Bilaga 3
                   Lämningsbeskrivningar 
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”Grop 4” Boplagsgrop (Bilaga 1:7 och bilaga 2:3).

Ursprunglig beskrivning i Fornreg:
Ingen. Lämningen okänd innan undersökningen startade.

Undersökningen
En begränsad undersökning av lämningen genomfördes inom den återstående arbetstid som fanns kvar i 
slutet av fältarbetet. 
 Efter fotografering och inmätning av vallens och gropens yttre begränsningar lades två måttband ut kors-
vis över anläggningen och markprofilen mättes in med mätinstrumentet för att dokumentera konturerna 
av boplatsgropen. Därefter öppnades ett smalt schakt 3,7 m långt och 0,55-0,85 m brett genom vallen i SV 
och förbi gropens centrum, nästan ända fram till gropens NÖ kant. 
 Schaktet öppnades i ett försök att tydliggöra funktionen av anläggningen, kanske genom konstrtruk-
tionsdetaljer, och i ett försök att snabbt skapa en profilsektion för att se och fotografera genomskärningen 
av gropens översta del. 
 Schaktet rensades inledningsvis från lingonris och mossor, och det översta lagret av sten lyftes bort. Där-
efter fotograferades det. Fortsatt rensning längre ned genomfördes inte. Schaktet var för smalt för att det 
skulle vara möjligt att lyfta bort mer stenar utan att sabotera profilen. Stenarna var också stora och låste 
varandra. Vi insåg att vi inte skulle hinna gräva profilschaktet i botten.
 Det finkornigare material som påträffades under det översta stenlagret i mitten av gropen var ganska 
grovkornigt och hade stor iblandning av växtrester som sipprat ned från markytan. Ett jordprov (Prov nr 5)
togs men bedömdes inte vara pålitligt nog för analys. 

Mått och kort beskrivning:
Boplatsgrop, oregelundet rektangulär grop ca 2,6 x 2,4 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4-0,6 m dj. Gropen har grävts 
in i i en SSÖ-sluttning. Bottenplan i gropen är ojämn och oregelbunden. Omkringliggande vall är tydligast 
i S, SV och SÖ. Vallen är 0,6-1,7 m br och 0,1-0,5 m h. Stenarna i vallen är 0,15-0,9 m stora, men majori-
teten är 0,4-,5 m stora. Yttermått med vall inräknad är 4,9-4,2 m (NV-SÖ).
 Anläggningen ligger i en blockmoränsluttning som sluttar mot SSÖ. Boplatsgropen består av en grop där 
sten röjts och placerats i en vall. I nordväst där ingen vall finns, är  kanten till gropen jäms med sluttningens 
lutning. 
 Boplatsgropen är bevuxen med 5 träd, 3 granar 2 tallar.  Här är tallskog med undervegetation av lav, 
mossa och lingonris. På de stenar som inte täcks av mossa är de flesta kartlavarna upp till 5 cm i diameter. 
Några av de markfasta stenarna har kartlavar som är större, 7-8 cm stora. 

Fynd: 
Inga fynd.

Status: 
Fornlämning.

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                                 Bilaga 3
                   Lämningsbeskrivningar 
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Schaktbeskrivning, övriga schakt:

”Det meterbreda schaktet” mellan L1936:1370 och L1936:1371 (Bilaga 1:2).

Mått och kort beskrivning:
Schaktet sträckte sig mellan rubricerade lämningar och mätte ca 4,7 x 1,2 m. Inom de schaktgränser som 
markerats med snören fanns innan påbörjad rensning en stor variation av stenstorlekar, från 0,2 m till 
markfasta block på ca 1,5 m.
 De flesta kartlavarna på stenarna och blocken är upp till 5 cm i diameter. Några har kartlavar som är 
större, 7-8 cm stora. 

Undersökningen
Det ”meterbreda” schaktet öppnades med avsikt att försöka hitta strukturer och anläggningar mellan de 
två förmodade boplatsgroparna L1936:1370 och L1936:1371. Förhoppningen var att sådana fynd skulle 
kasta ytterligare ljus på vad boplatsgropar i klapperstensfält har använts till. Vi vet ännu väldigt litet om 
denna typ av lämningar.
 Avgränsande snören sattes upp för schaktet. Därefter rensades mossa, barr och mull bort. Efter fotogra-
fering plockades ettt lager med sten bort. Redan på denna nivå var många av de större stenarna inte flytt-
bara med handkraft. Inga strukturer eller anläggningar skapade av människor kunde ses. Efter ytterligare 
fotografering plockades ytterligare ett lager med stenar bort. När detta var gjort stod det klart att samtliga 
stenar i schaktet var naturligt avsatta genom geologiska processer. Undersökningen av schaktet avbröts i 
och med detta konstaterande, efter att schaktet fotograferats en sista gång. Stenlager fortsatte ytterligare 
längre ned på djupet. Ingen sand eller grus kunde ses mellan stenarna på denna nivå.  

Fynd: 
Inga fynd.

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                                 Bilaga 3
                 Schaktbeskrivning
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Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                         Bilaga 4
            Provlista

Provlista

Jordprov Anläggning N E Z  (m ö h) Övrigt

Nr 1 L1936:1371 7194767,70 789583,81 80,52 Magasineras ej

Nr 2 L1936:1371 7194767,12 789585,13 80,45 Magasineras ej

Nr 3 Referensprov 7194955,50 789569,96 74,43 Magasineras ej

Nr 4 Referensprov 7194980,76 789579,90 77,32 Magasineras ej

Nr 5 ”Grop 4” 7194779,27 789571,63 80,63 Magasineras ej

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                         Bilaga 5
            Fotolista

Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

1 RIMG 1620 Utsikt från kanten av bergtäkten invid undersökningsom-
rådet. Till vänster syns den maskin som borrar och spräcker 
berget. 

NV TH 2021-05-18

2 RIMG 1621 Utsikt från kanten av bergtäkten invid undersökningsom-
rådet. Till vänster syns den maskin som borrar och spräcker 
berget.

VNV TH 2021-05-18

3 RIMG 1622 Maskinskapad vall vid kanten av det sten röjda området 
avsett för täktverksamhet. I bakgrunden är undersöknings-
området och platsen för den närmaste boplatsgropen 
L1936:1370. 

SÖ TH 2021-05-18

4 RIMG 1623 ”Grop 1”, Boplatsgrop L1936:1370, före undersökning. S TH 2021-05-18

Fotolista      
      
Nr: 1-153, digitala bilder (IMG, RIMG, m fl)

Topografi:   Fastigheten Bergsbyn 31:1, Ryssbrännberget, Skellefteå kommun,   
   Västerbotten
Objekt:   Lämningsnummer L1936:1369. L1936:1370, L1936:1371, samt ”Grop 4”  
Typ av uppdrag:  Arkeologisk undersökning
Fotografer:   Therese Hellqvist (TH), Olof Östlund (OÖ).
Datum:   18/5-24/5 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

5 RIMG 1624 ”Grop 1”, Boplatsgrop L1936:1370, före undersökning. V TH 2021-05-18

6 RIMG 1625 ”Grop 1”, Boplatsgrop L1936:1370, före undersökning. N TH 2021-05-18

7 RIMG 1626 ”Grop 1”, Boplatsgrop L1936:1370, före undersökning.  Ö TH 2021-05-18

8 RIMG 1627 ”Grop 1”, Boplatsgrop L1936:1370, före undersökning. I 
bakgrunden rakt västerut syns ytterligare en träpinne. Den 
markerar platsen för ”Grop 2”, L1936:1371

Ö TH 2021-05-18

9 RIMG 1628 ”Grop 2”, L1936:1371, med ett litet röse intill,  före un-
dersökning.

S TH 2021-05-18

10 RIMG 1629 ”Grop 2”, L1936:1371, med ett litet röse intill,  före un-
dersökning.

V TH 2021-05-18

11 RIMG 1630 ”Grop 2”, L1936:1371,med ett litet röse intill,  före under-
sökning.

N TH 2021-05-18

12 RIMG 1631 ”Grop 2”, L1936:1371,med ett litet röse intill,  före under-
sökning.

Ö TH 2021-05-18

13 RIMG 1632 ”Grop 3”, L1936:1369 ,  före undersökning och innan 
stängslet avlägsnats för att ge tillträde för arkeologerna. 

S TH 2021-05-18

14 RIMG 1633 ”Grop 3”, L1936:1369 ,  före undersökning och innan 
stängslet avlägsnats för att ge tillträde för arkeologerna. 

V TH 2021-05-18

15 RIMG 1634 ”Grop 3”, L1936:1369 ,  före undersökning och innan 
stängslet avlägsnats för att ge tillträde för arkeologerna. 

N TH 2021-05-18

16 RIMG 1635 ”Grop 3”, L1936:1369 ,  före undersökning och innan 
stängslet avlägsnats för att ge tillträde för arkeologerna. 

Ö TH 2021-05-18

17 RIMG 1636 Vy från L1936:1369 med L1936:1370 och L1936:1371 
i bakgrunden. Olof i bild med röd jacka och gula byxor 
befinner sig vid L1936:1370.  

N TH 2021-05-18

18 RIMG 1637 Vy från L1936:1369 med platsen för grop 4 i bakgrunden. N TH 2021-05-18

19 RIMG 1638 Ny grop (grop 4) boplatsgrop / förrådsgrop? S TH 2021-05-18

20 RIMG 1639 Ny grop (grop 4) boplatsgrop / förrådsgrop? Vall tydlig i 
söder.

V TH 2021-05-18

21 RIMG 1640 Ny grop (grop 4) boplatsgrop / förrådsgrop? Bevuxen med 
fem träd, gran, tall.

N TH 2021-05-18

22 RIMG 1641 Ny grop (grop 4) boplatsgrop / förrådsgrop? Ö TH 2021-05-18

23 RIMG 1642 Ny grop (grop 4) boplatsgrop / förrådsgrop? SÖ TH 2021-05-18

24 RIMG 1643 Ny grop (grop 4) boplatsgrop / förrådsgrop? SV TH 2021-05-18

25 RIMG 1644 Visar ny grop (grop 4) boplatsgrop / förrådsgrop (?), på 
litet längre avstånd. 

Ö TH 2021-05-18

26 RIMG 1645 Vy från större sten NNV om  L1936:1370. Olof Östlund 
står på hällen i L1936:1370, i bakgrunden i bildens mitt, 
vid den närmaste större tallen är platsen för L1936:1371.

NNV TH 2021-05-18

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                         Bilaga 5
            Fotolista
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

27 RIMG 1646 L1936:1371 till vänster i bild, grop 4 till höger i bild. NÖ TH 2021-05-18

28 RIMG 1647 Grop 4 till vänster i bild, L1936:1369 till höger i bild. Ö TH 2021-05-18

29 RIMG 1648 Grop 4 till höger om stenblock som ligger till vänster i bild. Ö TH 2021-05-18

30 RIMG 1649 Grop 4 till vänster i bild.  I gropens mitt står en trädklunga 
med fyra träd.

Ö TH 2021-05-18

31 RIMG 1650 L1936:1369 genomskärs av ett stängsel. I bakgrunden är 
vyn väster om undersökningsområdet,

Ö TH 2021-05-18

32 RIMG 1651 Vy mot dal NNÖ om undersökningsområdet,. SSV TH 2021-05-18

33 RIMG 1652 Vy över undersökningsområde stående söder om under-
sökningsområdet. Panoramaserie, sex bilder.

V TH 2021-05-18

34 RIMG 1653 Vy över undersökningsområde stående söder om under-
sökningsområdet. Panoramaserie sex bilder.

SV TH 2021-05-18

35 RIMG 1654 Vy över undersökningsområde stående söder om under-
sökningsområdet. Panoramaserie sex bilder.

S TH 2021-05-18

36 RIMG 1655 Vy över undersökningsområde stående söder om under-
sökningsområdet. Panoramaserie sex bilder. Olof Östlund 
står vid L1936:1370.

SÖ TH 2021-05-18

37 RIMG 1656 Vy över undersökningsområde stående söder om under-
sökningsområdet. Panoramaserie sex bilder. Olof Östlund 
står vid L1936:1370.

ÖSÖ TH 2021-05-18

38 RIMG 1657 Vy över undersökningsområde stående söder om under-
sökningsområdet. Panoramaserie sex bilder.. Bergtäkten 
nedanför undersökningsområdet. 

Ö TH 2021-05-18

39 IMG_0920 L1936:1369 ,  före undersökning och innan stängslet av-
lägsnats för att ge tillträde för arkeologerna.  

S OÖ 2021-05-18

40 IMG_0921 L1936:1369, före undersökning och innan stängslet av-
lägsnats för att ge tillträde för arkeologerna.  

SSV OÖ 2021-05-18

41 IMG_0922 Grop 4, ny grop. De fyra träden i bildens mitt växer i gro-
pens mitt. 

S OÖ 2021-05-18

42 RIMG 1658 Profilsnöre i L1936:1370 innan undersökning. S TH 2021-05-19

43 RIMG 1659 Profilsnöre i L1936:1370 innan undersökning. N TH 2021-05-19

44 RIMG 1660 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Panoramafotografi från Ö till V. Fyra bilder.

N TH 2021-05-19

45 RIMG 1661 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Panoramafotografi från Ö till V. Fyra bilder.

N TH 2021-05-19

46 RIMG 1662 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Panoramafotografi från Ö till V. Fyra bilder.

N TH 2021-05-19

47 RIMG 1663 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Panoramafotografi från Ö till V. Fyra bilder. 

N TH 2021-05-19

48 RIMG 1664 Östra änden av det meterbreda schaktet mellan 
L1936:1370 och L1936:1371. Träpinnen sitter i centrum 
av L1936:1371, till höger om gropen är ett stenröse som 
bedömdes bestå av sten som plockats upp från gropen. 

NNÖ TH 2021-05-19

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                         Bilaga 5
            Fotolista
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

49 RIMG 1665 L1936:1369 med profilsnöre innan undersökning. S TH 2021-05-19

50 RIMG 1666 L1936:1369 med profilsnöre innan undersökning. Ö TH 2021-05-19

51 RIMG 1667 Grop 4 innan undersökning. N TH 2021-05-19

52 RIMG 1668 L1936:1370, L1936:1370 efter avlägsnande av ris mellan 
stenarna. Vall i NÖ framgår tydligare. Körskador längst i 
NÖ och N  del av gropområdet. .

N TH 2021-05-19

53 RIMG 1669 L1936:1370 efter rensning av torv. Ö TH 2021-05-19

54 RIMG 1670 L1936:1370 efter rensning av torv. Hjälpande grävskopa 
väntar i bakgrunden. 

N TH 2021-05-19

55 RIMG 1671 Det meterbreda schaktet (mellan L1936:1370 och 
L1936:1371). Västra halvan av schaktet är rensat. Serie-
panorama,, två bilder i ordning från öster till väster invid 
L1936:1370.

N TH 2021-05-19

56 RIMG 1672 Det meterbreda schaktet (mellan L1936:1370 och 
L1936:1371). Västra halvan av schaktet är rensat. Serie-
panorama,, två bilder i ordning från öster till väster invid 
L1936:1370.

N TH 2021-05-19

57 RIMG 1673 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Fotografi från väster mot L1936:1370 efter 
rensning. 

V TH 2021-05-19

58 RIMG 1674 Dito som föregående bild, fast närmare L1936:1370. Sten-
hälla i botten på L1936:1370 syns överst i bild. 

V TH 2021-05-19

59 RIMG 1675  L1936:1370 fotograferat från det meterbreda schaktet 
mellan L1936:1370 och L1936:1371. Vallen med stenar 
kring L1936:1370 syns tydligt.

V TH 2021-05-19

60 RIMG 1676 Vy över det meterbreda schaktet från L1936:1370 i rikt-
ning mot L1936:1371. Östra delan av schaktet. Tre kort i 
serie för att täcka hela östra delen av schaktet. Arkeologen 
i bild är Olof Östlund.

Ö TH 2021-05-19

61 RIMG 1677 Vy över det meterbreda schaktet från grop 1 mot 
L1936:1371. Östra delan av schaktet. Tre kort i serie för att 
täcka hela östra delen av schaktet.

Ö TH 2021-05-19

62 RIMG 1678 Vy över det meterbreda schaktet från L1936:1370 mot 
L1936:1371. Östra delan av schaktet. Tre kort i serie för att 
täcka hela östra delen av schaktet.

Ö TH 2021-05-19

63 RIMG 1679 Vy av det meterbreda schaktet från L1936:1371 mot 
L1936:1370, efter rensning av torv. På bilden syns också 
en  varsselklädd röd rygg på en arkeolog som arbetar i 
L1936:1371.

V TH 2021-05-19

64 RIMG 1680 Vy av det meterbreda schaktet från L1936:1371 mot 
L1936:1370 efter rensning av torv. Litet närmare 
L1936:1370  än föregående bild. I bakgrunden är grävsko-
pan som bistod oss med stenlyft. 

V TH 2021-05-19
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

65 RIMG 1681 Vy över det meterbreda schaktet efter rensning av torv. Två 
kort i serie från schaktets östra del till schaktets västra del. 

N TH 2021-05-19

66 RIMG 1682 Vy över det meterbreda schaktet efter rensning av torv. Två 
kort i serie från schaktets östra del till schaktets västra del.

N TH 2021-05-19

67 RIMG 1683 L1936:1371 med tillhörande stenröse efter rensning av 
torv.

NÖ TH 2021-05-19

68 RIMG 1684 L1936:1371, med profilsnöre efter rensning av torv. NV TH 2021-05-19

69 RIMG 1685 L1936:1371, med profilsnöre efter rensning av torv. SV TH 2021-05-19

70 RIMG 1686 L1936:1369, med profilsnöre efter rensning av torv. Ö TH 2021-05-19

71 RIMG 1687 L1936:1369, Foto längs med profilsnöre efter rensning av 
torv. I bakgrunden är grävmaskinen. 

N TH 2021-05-19

72 RIMG 1688 Vy över hela L1936:1369 efter avtorvning N TH 2021-05-19

73 IMG 0924 Grävmaskinen har tagit sig genom skogen fram till 
L1936:1369.  Therese Hellqvist mäter in L1936:1369 med 
mätinstrumentet. 

VNV OÖ 2021-05-19

74 IMG 0926 Grävmaskinen har tagit sig genom skogen fram till 
L1936:1369.  Therese Hellqvist mäter in L1936:1369 med 
mätinstrumentet. Therese står på stenarna som ligger kring 
kanten av gropen. 

VNV OÖ 2021-05-19

75 IMG 0928 Grävmaskinen har tagit sig genom skogen fram till 
L1936:1369.  Therese Hellqvist mäter in L1936:1369 med 
mätinstrumentet. Therese står på stenarna som ligger kring 
kanten av gropen.

VNV OÖ 2021-05-19

76 RIMG 1689 L1936:1371 efter rensning av första sticket. NÖ TH 2021-05-20

77 RIMG 1690 L1936:1371 efter rensning av första sticket, SSÖ / NNV 
profil.  

SSÖ TH 2021-05-20

78 RIMG 1691 L1936:1371 efter rensning av första sticket, SSÖ / NNV 
profil.  

NVV TH 2021-05-20

79 RIMG 1692 L1936:1369 efter rensning av första sticket, VSV TH 2021-05-21

80 RIMG 1693 L1936:1369 efter rensning av första sticket. Foto mot 
profilen.

NÖ TH 2021-05-21

81 RIMG 1694 L1936:1369 efter rensning av första sticket. Foto längs 
med profilen.

NV TH 2021-05-21

82 RIMG 1695 L1936:1370 efter rensning av första sticket. Foto mot 
profilen.

N TH 2021-05-21

83 RIMG 1696 L1936:1370 efter rensning av första sticket. Foto längs 
med profilen.

Ö TH 2021-05-21

84 RIMG 1697 L1936:1370 efter rensning av första sticket. S TH 2021-05-21

85 RIMG 1698 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 från ÖNÖ till VSV efter rensning av första 
sticket.  

ÖNÖ TH 2021-05-21

86 RIMG 1699 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 från ÖNÖ till VSV, litet längre västerut.

ÖNÖ TH 2021-05-21
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

87 RIMG 1700 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 från ÖNÖ till VSV, i den västligaste änden, vid 
L1936:1371

ÖNÖ TH 2021-05-21

88 RIMG 1701 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Panoramaserie från ÖNÖ till VSV. I bilden syns 
också en genomskärning av den västra vallen av boplats-
gropen L1936:1370.

N TH 2021-05-21

89 RIMG 1702 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Panoramaserie från ÖNÖ till VSV.

N TH 2021-05-21

90 RIMG 1703 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371. Panoramaserie från ÖNÖ till VSV.

N TH 2021-05-21

91 RIMG 1704 Anläggningen L1936:1371, foto efter grävning av stick 1. 
Foto mot profilsektion.

NÖ TH 2021-05-21

92 RIMG 1705 Anläggningen L1936:1371, foto efter grävning av stick 1. 
Foto längs med profilsnöre.

NV TH 2021-05-21

93 RIMG 1706 Plats för två jordprover (prov 1 och prov 2) från 
L1936:1371. Skärslevarna markerar var de två jordprover-
na togs. 

NÖ TH 2021-05-21

94 RIMG 1707 Plats för jordprov ”prov 1” i anläggning L1936:1371. NÖ TH 2021-05-21

95 RIMG 1708 Plats för jordprover ( prov 1 i påsen till vänster, prov 2 i 
påsen till höger), i anläggning L1936:1371.

NÖ TH 2021-05-21

96 RIMG 1710 L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. NÖ TH 2021-05-21

97 RIMG 1711 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. Panorama-
bildserie från V till Ö.

VSV TH 2021-05-21

98 RIMG 1712 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. Panorama-
bildserie från V till Ö.

VSV TH 2021-05-21

99 RIMG 1713 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. Panorama-
bildserie från V till Ö.

VSV TH 2021-05-21

100 RIMG 1714 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. Panorama-
bildserie från Ö till V

N TH 2021-05-21

101 RIMG 1715 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. Panorama-
bildserie från Ö till V

N TH 2021-05-21

102 RIMG 1716 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. Panorama-
bildserie från Ö till V

N TH 2021-05-21
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

103 RIMG 1717 Det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och 
L1936:1371 efter att ett lager sten lyfts bort. Panorama-
bildserie från Ö till V

N TH 2021-05-21

104 RIMG 1718 L1936:1371 längs med profil, efter att första lagret av 
stenar lyfts bort. 

NV TH 2021-05-21

105 RIMG 1719 L1936:1370 mot profil, efter att första lagret av stenar lyfts 
bort. Underliggande markfast berghäll eller plant block 
framträder tydligt. 

N TH 2021-05-21

106 RIMG 1720 L1936:1370 längs med profil, efter att första lagret av ste-
nar lyfts bort. Underliggande markfast berghäll eller plant 
block framträder tydligt.

ÖNÖ TH 2021-05-21

107 RIMG 1721 L1936:1370 mot undersökt yta/schakt, efter att första 
lagret av stenar lyfts bort. Underliggande markfast berghäll 
eller plant block framträder tydligt.

S TH 2021-05-21

108 RIMG 1722 Västra sidan om stenhällen i L1936:1370. ÖNÖ TH 2021-05-21

109 RIMG 1723 Östra sidan om stenhällen i L1936:1370. VSV TH 2021-05-21

110 RIMG 1724 L1936:1369, längs med profil efter grundlig avtorvning. NNV TH 2021-05-21

111 RIMG 1725 L1936:1369, mot profil efter grundlig avtorvning. ÖNÖ TH 2021-05-21

112 RIMG 1726 L1936:1369, längs med profil efter grundlig avtorvning. SSÖ TH 2021-05-21

113 RIMG 1727 L1936:1369, längs med profil efter grundlig avtorvning. SSÖ TH 2021-05-21

114 RIMG 1728 L1936:1369 efter nedrensning för profil. Gropen är inte 
grävd. Uppvräkta stenar på SSÖ sidan är rester av en rot-
välta. 

NNV TH 2021-05-21

115 RIMG 1729 L1936:1369 efter nedrensning för profil. Gropen är inte 
grävd. Uppvräkta stenar på SSÖ sidan är rester av en rot-
välta. 

ÖNÖ TH 2021-05-21

116 RIMG 1730 ”Grop 4” ej tidigare registrerad grop. NÖ TH 2021-05-21

117 RIMG 1731 ”Grop 4” ej tidigare registrerad grop, längs med profilsnö-
re.

SV TH 2021-05-21

118 RIMG 1732 ”Grop 4” ej tidigare registrerad grop. SÖ TH 2021-05-21

119 RIMG 1733 ”Grop 4” ej tidigare registrerad grop, längs med profilsnö-
re.

NV TH 2021-05-21

120 RIMG 1734 Vall i S och SV vid Grop 4. NV TH 2021-05-21
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

121 RIMG 1735 Bilden visar djupet på Grop 4. NV TH 2021-05-21

122 IMG 0930 Therese rensar i L1936:1369 i regn. NNV OÖ 2021-05-21

123 IMG 0932 Vy mot Ryssbrännberget från moränhöjden NNÖ om un-
dersökningsområdet på nämnda berg. 

N OÖ 2021-05-21

124 20210521
_124958

Vy mot Ryssbrännberget från moränhöjden NNÖ om un-
dersökningsområdet på nämnda berg. Ett referensjordprov 
togs ungefär där fotografen står.

N TH 2021-05-21

125 20210521
_125003

Miljöbild, vy från platsen där ref prov togs. Bilden visar 
Ryssbrännberget, områdena väster om undersökningsom-
rådet för boplatsgroparna. 

NNÖ TH 2021-05-21

126 20210521
_125007

Miljöbild, vy från platsen där ref prov togs. Bilden togs i 
riknting mot Skellefteå centrum som dock döljs av skog. 

Ö TH 2021-05-21

127 20210521
_125011

Miljöbild, vy från platsen där ref prov togs. ÖSÖ TH 2021-05-21

128 20210521
_125014

Miljöbild, vy från åsen där ref prov togs. SÖ TH 2021-05-21

129 20210521
_125017

Miljöbild, områdesbilder från samma ås som ovan. V TH 2021-05-21

130 20210521
_125021

Olof Östlund fotograferar Ryssbrännberget från moränhöj-
den NNÖ om nämnda berg. Berg i dagen även på denna 
moränhöjd, där referensprov för jordprover togs. 

NV TH 2021-05-21

131 RIMG 1736 Arbetsbild. Therese Hellqvist ritar profilen på L1936:1371. V OÖ 2021-05-24

132 RIMG 1737 Arbetsbild. Therese Hellqvist ritar profilen på L1936:1371. NNV OÖ 2021-05-24

133 RIMG 1738 Nyrensad profil av L1936:1371. Panoramaserie från SÖ till 
NV

NV TH 2021-05-24

134 RIMG 1739 Nyrensad profil av L1936:1371. Panoramaserie från SÖ till 
NV

NV TH 2021-05-24

135 RIMG 1740 Nyrensad profil av L1936:1371. Panoramaserie från SÖ till 
NV. En överliggande sten är bortlyft för provtagning för P1 
(Jordprov 1)

NV TH 2021-05-24

136 RIMG 1741 Nyrensad profil av L1936:1371. Panoramaserie från SÖ till 
NV. En överliggande sten är bortlyft för provtagning för P1 
(Jordprov 1)

NV TH 2021-05-24

137 RIMG 1742 Grop 4 efter rensning längs med profil. NNÖ TH 2021-05-24

138 RIMG 1743 Grop 4 efter rensning längs med profil. NNÖ TH 2021-05-24

139 RIMG 1744 Grop 4 nedrensning mot profil. VNV TH 2021-05-24
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Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto   
från

Sign Datum

140 RIMG 1745 Grop 4 nedrensning mot profil. VNV TH 2021-05-24

141 RIMG 1746 Grop 4 efter rensning längs med profil. SSV TH 2021-05-24

142 RIMG 1747 Grop 4 efter rensning längs med profil. SSV TH 2021-05-24

143 RIMG 1748 Grop 4, profilsektion mot NV  i panoramaserie från SV till 
NÖ.

SO TH 2021-05-24

144 RIMG 1749 Grop 4, profilsektion mot NV  i panoramaserie från SV till 
NÖ.

SO TH 2021-05-24

145 RIMG 1750 Grop 4, profilsektion mot NV  i panoramaserie från SV till 
NÖ.

SO TH 2021-05-24

146 RIMG 1751 Grop 4, profilsektion mot NV  i panoramaserie från SV till 
NÖ.

SO TH 2021-05-24

147 RIMG 1752 Grop 4, profilsektion mot NV  i panoramaserie från SV till 
NÖ.

SO TH 2021-05-24

148 RIMG 1753 Grop 4 efter rensning av profilschakt. Olof Östlund mäter SÖ TH 2021-05-24

149 RIMG 1754 Grop 4 efter bortlyftande av sten i profilschaktets S del.  
Foto längs med profilschakt. 

SV TH 2021-05-24

150 RIMG 1755 Grop 4 efter bortlyftande av sten i profilschaktets N del.  
Foto längs med profilschakt.

SV TH 2021-05-24

151 RIMG 1756 Grop 4 efter bortlyftande av sten i profilschaktet. Hels 
schaktet på en bild.  Foto längs med profilschakt.

SV TH 2021-05-24

152 RIMG 1757 Grop 4. Profilsektion mot NV efter bortlyftande av sten. 
Panoramaserie  två bilder från SV till NÖ

SV TH 2021-05-24

153 RIMG 1758 Grop 4. Profilsektion mot NV efter bortlyftande av sten. 
Panoramaserie  två bilder från SV till NÖ

SV TH 2021-05-24
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Bild 5: L1936:1369 efter avtorvning. 
Foto från NV. Fotograf: Therese Hellqvist. 
(Fotolista: Foto nr 81).

Bild 6: L1936:1369 efter nedrensning för profil. Gropen 
är inte grävd. Uppvräkta stenar på NNÖ sidan är rester 
av en rotvälta. Foto från NNV. Fotograf: Therese Hell-
qvist. (Fotolista: Foto nr 114).
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Bild 7: Boplatsgrop L1936:1370, före undersökning. Pilen 
som pekar mot norr ligger mitt i boplatsgropen, på sten-
hällan. I bakgrunden (rakt västerut) vid närmaste träd strax 
höger om mitten av bilden, är platsen för L1936:1371. Foto 
från Ö. Fotograf: Therese Hellqvist. (Fotolista: Foto nr 8).

Bild 8: Boplatsgrop L1936:1370 efter 
rensning av torv. Foto från Ö. Fotograf: 
Therese Hellqvist. (Fotolista: Foto nr 53).



37

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                         Bilaga 6
            Fotobilaga

Bild 10: Boplatsgrop L1936:1370 mot profil, efter att för-
sta lagret av stenar lyfts bort. Underliggande markfast 
berghäll eller plant block framträder tydligt. Foto från S. 
Fotograf: Therese Hellqvist. (Fotolista: Foto nr 105).

Bild 9: Boplatsgrop L1936:1370 efter rensning av första 
sticket. Foto längs med profilen. Foto från Ö. 
Fotograf: Therese Hellqvist. (Fotolista: Foto nr 82).



38

Skellefteå museum                   Dnr 248/2020                         Bilaga 6
            Fotobilaga

Bild 11: Gränsmärke L1936:1371 innan undersökning. Till höger om gropen är det stenröse som konstaterades 
vare ett gränsmärke (gränsröse). I bildens vänstra halva syns också de snören som markerar begräsningarna av 
den östra änden av det meterbreda schaktet mellan L1936:1370 och L1936:1371. Foto från NNÖ. 
Fotograf: Therese Hellqvist. (Fotolista: Foto nr 48).

Bild 12: Gränsmärke L1936:1371 efter rensning av torv. Foto från NNÖ. Fotograf: Therese Hellqvist. (Fotolista: 
Foto nr 67).
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Bild 13: Gränsmärke L1936:1371. Foto efter grävning av stick 1 och med gränsröset kluvet. Foto mot profilsektion. 
Foto från NNÖ. Fotograf: Therese Hellqvist. (Fotolista: Foto nr 91).

Bild 14: Boplatsgrop ”Grop 4”, ej tidigare registrerad lämning längs med profil-snöre, innan påbörjad rensning. 
Foto från SV. Fotograf: Therese Hellqvist. (Fotolista: Foto nr 117).
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Bild 15: Boplatsgrop, Grop 4, efter 
rensning längs med profil. Foto från SV. 
Fotograf: Therese Hellqvist. 
(Fotolista: Foto nr 142).

Bild 16: Boplatsgrop ”Grop 4”, Grop 4 efter 
rensning av profilschakt. Olof Östlund 
mäter. 
Foto från SV. Fotograf: Therese Hellqvist. 
(Fotolista: Foto nr 148).
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Bild 17: Vy över det meterbreda schaktet från 
L1936:1370 i riktning mot L1936:1371. Östra delan av 
schaktet. Arkeologen i bild är Olof Östlund. Han skym-
mer gränsröset i L1936:1371. 
Foto från NV. Fotograf: Therese Hellqvist. 
(Fotolista: Foto nr 60).

Bild 18: Det meterbreda schaktet mellan efter rensning 
av första sticket. Många av stenarna är inte flyttbara 
med handkraft.
Foto från NV. Fotograf: Therese Hellqvist. 
(Fotolista: Foto nr 85).
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