Eldruns arkeologiska skrifter 2021:5

Arkeologisk utredning av
Båtsjöliden
Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Gunsmark 2:17,
Robertsfors kommun, Västerbottens län.
Anette Färjare

Sammanfattning
Eldrun kulturmiljö AB har, på uppdrag av Svevia AB och i enlighet med Länsstyrelsen i
Västerbottens läns beslut 2021-06-11, lst dnr 431-5865-2021, genomfört en
arkeologisk utredning inom fastigheten Gunsmark 2:17 i Robertsfors kommun.
Utredningen genomfördes med anledning av att Svevia planerar utvidgning av
täktverksamheten i området.
Utredningen genomfördes i form av en okulär fältinventering som kompletterades
med stick med jordsond.
Vid utredningen framkom två gränsmärken vilka dokumenterades och registrerades
som övriga kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister
(www.fornsok.se) som L2021:4720 och L2021:4721. I samråd med länsstyrelsen
beslutades att ingen ytterligare arkeologisk insats krävs inom området.

Uppdragets bakgrund
I enlighet med Länsstyrelsens beslut 2021-06-11, Länsstyrelsens dnr 431-5865-2021, så
har Eldrun Kulturmiljö AB genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten
Gunsmark 2:17 i Robertsfors kommun. Utredningen genomfördes med anledning av en
planerad utvidgning av täktverksamheten i området. Uppdragsgivare var Svevia AB.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget på krön och västsluttning i
norra änden av berget Båtsjöliden, i skogsbygd väster om
Västbyn och 6–7 km nordöst om Ånäset. Båtsjöliden utgör
norra delen av en längre markerad höjdsträckning som
sträcker sig i nord-sydlig riktning utmed Lillåns östra sida.
Markslaget är på krönet huvudsakligen hällmark och i
västsluttningen stråk av klapperstensfält. Höjden över havet är
80–110 meter.
Inom utredningsområdet finns inga kända fornlämningar. Ett
hundratal meter söder om finns däremot två förhistoriska
gravrösen och en möjlig stensättning. I samma typ av terräng
har gravrösen och andra förhistoriska gravtyper såsom
stensättningar registrerats på hällmark på flera ställen i
kustlandet. Det kunde därför inte uteslutas att ytterligare
gravanläggningar kunde finnas.

Syfte och målsättning

Figur 1. Ett av de kända rösena på
Båtsjöliden söder om utredningsområdet

Syftet med utredningen var att ta fram och fastställa om
tidigare okända fornlämningar kommer att beröras av planerad verksamhet inom
utredningsområdet. Resultatet ska ge ett fullgott underlag för Länsstyrelsens fortsatta
handläggning av ärendet.

Figur 2. Utredningsområdets geografiska läge.

Genomförande
Innan fältinventeringen genomfördes en sökning av historiska kartakter i Lantmäteriets
digitala historiska kartarkiv. Området har huvudsakligen varit ett utmarksområde.
Ingen bebyggelse, odling eller annan aktivitet noterades.
Fältinventeringen företogs av två arkeologer och koncentrerades huvudsakligen till
hällmarkerna och i nära anslutning till dessa, eftersom bedömningen var att olika
former av gravanläggningar kunde påträffas. Den okulära besiktningen kompletterades
med flera sondstick i misstänkta anläggningar. Dock kunde inga förhistoriska gravar
konstateras.

Resultat
Vid utredningen framkom inga fornlämningar. Inom utredningsområdet samt strax
söder om detta påträffades däremot två gränsmärken. Dessa dokumenterades med
foto och beskrivning samt registrerades med den antikvariska statusen övrig
kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (www.fornsok.se)
som L2021:4720 respektive L2021:4721.
I samråd med länsstyrelsen beslutades att inga ytterligare arkeologiska insatser krävs
inom markerat utredningsområde.

Figur 3. Gräsmärket L2021:4720
från väster.

Figur 4. Gränsmärket, L2021:4721
från söder.

Figur 5. Utredningsområdet med de två gränsmärkena som registrerades vid utredningen, L2021:4720
respektive 4721. Söder därom ligger tre tidigare kända gravanläggningar varav den nordligaste är något
osäker - de två övriga är gravrösen, se bild på figur 2.

Beskrivningar
Beskrivningar av de två gränsmarkeringarna som påträffades och registrerades i
kulturmiljöregistret, www.forsok.se.
L2021:4721
Gränsmärke, upprest sten, rest av. Inom en 2 meter diam stor yta är 5–7 flata stenar
vilka tolkas som rest av gränsmärke. En av stenarna som sannolikt utgör
visarestenen är 0,6 meter hög, 0,15–0,35 meter bred och 0,5–1 decimeter tjock.
L2021:4720
Gränsmärke, upprest sten, 0,8 meter hög, 0,2–0,35 meter bred (VNV–ÖSÖ) och 0,5–1
decimeter tjock. Stenen stöttas av två stenar på var sida.

Administrativa uppgifter
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökare: Eldrun kulturmiljö AB
adress: Östermalmsvägen 1, 619 31 Trosa Projekt- och undersökningsledare: Anette
Färjareepost: anette.farjare@eldrun.se
mobil: 070-310 34 56
Arkeologassisten som deltagit vid fältarbetet: Carolina Norén.
Uppdragsgivare: Svevia AB,
Box 4018, 171 04 Solna.
Länsstyrelsens dnr 431-5865-2021
Beslutsdatum: 2021-06-29
ELDRUNs beteckning: Gunsmark AU (Blåsjöliden)
Fastighet: Del av Gunsmark 2:17 , Västerbottens län, Robertsfors kommun, Nysätra
socken.
Undersökningsnummer i kulturmiljöregistret (Fornreg): 202100985
Koordinat/projektion: SWEREF 99. RH2000
Höjd: 80–115 m.ö.h.
Undersökt yta: ca 5,5 ha
Fältarbetet: 8 timmar.
Rapport: 16 timmar.
Inga fynd tillvaratogs.
Inget dokumentationsmaterial förutom rapporten föreligger.
Rapporten laddas upp i Riksantikvarieämbetets Forndok samt på länsmuseets SPÅR.
Rapport och bilder arkiveras digitalt hos undersökaren

Figur 7. Ett av rösena i söder. På bilden syns Carolina
Norén med pudlarna Neville och Sirius.

Figur 6. L2021:4720
från VSV.

Miljöbilder från Utredningsområdet

De övre bilderna visar utsikten mot norr där den nuvarande bergtäkten ligger. Nedre bilderna är
klapperfältet i västra sluttningen. Den till vänster är det övre fältet med mindre klapperstenar och på
bilden till höger ett mer storblockigt fält längre ner i sluttningen.

