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Tidsperioder 
Äldre stenålder/Mesolitikum – ca 10000 –  4000   f. Kr  
Yngre stenålder/neolitikum – ca 4000 –1800 f. Kr 
Bronsålder – 1800 – 500 f.Kr 
Järnålder – 500 f. Kr – 1050 e. Kr 
Medeltid – 1050 – 1527 e. Kr 
Efterreformatorisk tid – från 1527 e. Kr och framåt  
Senare tid – 1800 - och 1900-talen 

Förkortningar och begrepp 
Fornsök – KMR:s offentliga söktjänst.  
KMR– Kulturmiljöregistret vid Riksantikvarieämbetet 
Fornreg - Riksantikvarieämbetets registreringsapplikation. 
Forndok – Riksantikvarieämbetets rapportarkiv. 
Isof - Institutet för språk och folkminnen, Uppsala 
LMS – Lantmäteristyrelsens kartarkiv 
LM – Lantmäterimyndighetens kartarkiv 
RAK – Rikets allmänna kartarkiv  
RAÄ – Riksantikvarieämbetet 
ATA– Riksantikvarieämbetets tjänstearkiv. 
SHM – Statens historiska museum 

Begrepp 
Fornlämning – lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och som är varaktigt övergivna, i regel tillkommen före 1850, skyddad enligt kulturmiljölagen.  
Övrig kulturhistorisk lämning – skyddas av hänsynsparagrafer och ska dokumenteras.  
Möjlig fornlämning – lämning som är osäker som fornlämning eller plats där det kan finnas fornlämning.  
Status för en möjlig fornlämning fastställs oftast genom utredningsgrävning. 
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Eldrun kulturmiljö AB 
Östermalmsvägen 1, 619 31 Trosa 
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Omslag: Stensättningen L1936:1565. Foto av Carolina Norén
Foto: Samtliga foton har tagits av Carolina Norén, om inte annat anges. 
Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet medgivande
Tryck: Eldrun kulturmiljö
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Sammanfattning 

Eldrun kulturmiljö AB har, på uppdrag av Trafikverket, Projekt Norrbottniabanan, och i 
enlighet med Länsstyrelsen i Västerbottens läns beslut 2021-06-08, lst dnr 431-4750-
2021, genomfört en arkeologisk utredning steg 2 i form av en utredningsgrävning inom 
fastigheten Gunsmark 5:1 i Robertsfors kommun. Utredningen genomfördes med 
anledning av projekt Norrbottniabanan. 

Vid utredningen framkom rester efter en förhistorisk boplats i tre schakt inom ett 
35x20-30 meter (nord-syd) stort område. Här framkom en skärvstenskoncentration (A1 
en härd), 3 bergartsavslag samt spridda skörbrända stenar. Boplatsen registrerades 
som fornlämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (www.fornsok.se) med 
lämningsnumret L2021:2664. Fortsatta arkeologiska åtgärder i ärendet beslutas av 
länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Uppdragets bakgrund 

I enlighet med Länsstyrelsens beslut 2021-06-08, Länsstyrelsens dnr 431-4750-2021, 
har Eldrun Kulturmiljö AB genomfört en arkeologisk utredningsgrävning inom 
fastigheten Gunsmark 5:1 i Robertsfors kommun. Utredningen genomfördes med 
anledning av Projekt Norrbottniabanan. 

Utredningsområdet 

Utredningsområdet är belägen på en flack mot söderöst utskjutande 
udde bestående av forntida strandvallar i ett annars myrlänt 
skogsområde strax nordväst om bäcksammanflöde. 

Norr om udden sträcker sig en smal åsrygg i nord-östlig riktning där 
tre gravar (två mindre rösen och en stensättning) är belägna. 
Nedanför denna sträcker sig strandvallar i samma riktning på den 
svagt sluttande udden 30–35 meter över havet. Utifrån höjden över 
havet utgjorde området strandplanet under bronsåldern vilket 
stämmer med gravtyperna. Figur 2 visar att udden ligger i en 
forntida vik där dagens våtmarker utgjorde havet och viken. 

Markslaget är huvudsakligen stenrik och sandig morän men här finns 
ställen med sandfickor. Längst i söder är området sandigare och med 
mindre antal stenar och block. 

Avsatsen nedanför gravarna i norr förfaller stenrensad och sandig. 
Denna ingick inte i utredningen. 

Syfte och målsättning 

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

Figur 1. Arbetsområdet utgör ett sedan 
tidigare gallrat svagt sydöst-sluttande 
skogsområde. Strandvallarna från 
höjdryggen i norr till våtmarken i söder. 
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Figur 2. Utredningsområdets geografiska 
läge. En av de sedan tidigare kända 
gravarna nordväst om området syns på 
bilden på rapportens titelsida.  

Till höger havsnivån i området för 
3000 år sedan enligt Statens geologiska 
undersökningar (SGU). Den påträffade 
boplatsen L2021:2664 markerat med rött. 
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Genomförande 

Som en förberedelse till fältarbetet genomfördes en sökning av historiska kartakter i 
Lantmäteriets digitala historiska kartarkiv. Området har varit ett utmarksområde. 
Ingen bebyggelse, odling eller annan aktivitet noterades. 

Undersökningen genomfördes med en bandgående grävmaskin och två arkeologer 
under två fältdagar i juli. Sammanlagt upptogs 14 schakt spritt över området med 
utgångspunkt att täcka in samtliga strandvallar som berördes. Grävningen företogs på 
så sätt att maskinen grävde bort torven och därefter skiktvis ner till steril mark. Ytan 
kontrollerades och rensades ställvis med handredskap såsom fyllhammare och 
skärslev. Ett par av schakten torvades endast av då det visade sig bara bestå av stora 
stenar. Alla schakt dokumenterades med foto, inmätning och beskrivning. 

Särskild notering 

Maskintiden överskreds vid fältarbetet vilket informerades muntligt till länsstyrelsens 
handläggare (Dag Lantz) och Trafikverkets kontaktperson (Ann-Christin Burman). 
Anledningen var att maskinen behövde larvas längre än beräknat – på skogsbilvägen 
från och till byvägen då det inte var möjligt att åka in med lastbil på skogsbilvägen.  

Därefter följde röjning av bruksvägen i skogen in till arbetsområdet samt röjning inom 
arbetsområdet med certifierad röjare som följde maskinen genom arbetsområdet för 
att röja väg och platser för provschakt. Maskinen har vid återfärd återställt vissa 
punkter där större stenblock togs bort och ett dike behövde återställas efter att 
maskinen passerat. Dessa åtgärder finns med i skaderapportering till Trafikverket. 
Maskin användes därför under båda fältdagarna.  

Figur 3.  Röjning pågår. I maskinen Fredrik Pada 
(Norrproffs, Västerbottens traktortjänst) samt  
med motorsåg Patrik Stenlund (MP Trädfällning).  

Figur 4. Anette Färjare mäter schaktet innan 
igenläggning. Fredrik Pada i maskinen och bakom 
kameran står Carolina Norén.  
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Resultat 

Området består av flertalet strandvallar mellan höjdryggen i norr - där de tidigare 
kända gravarna ligger - och våtmarken i söder. De 14 schakten som upptogs visade att 
markslaget huvudsakligen utgjordes av sandig och stenrik morän med enstaka sandiga 
fickor/ytor.  

I tre schakt påträffades rester efter en förhistorisk boplats i södra delen av området. 
Inom schakt 2 (S2) påträffades några skörbrända stenar, i schakt 3 (S3) bergartsavslag 
samt i schakt 4 (S4) en skärvstenskoncentration, A1. Anläggningen är 0,9x0,5 meter 
stor och brunfärgad med inslag av kol. En liten del av den östra kanten kontrollerades 
och det visade sig att skärvstenen låg i två skikt.  

Fynden återdeponerades och anläggningen undersöktes inte. Sammantaget tolkas 
dessa som rester efter en förhistorisk boplats och har registrerats med den 
antikvariska statusen fornlämning i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister 
(www.fornsok.se) med lämningsnummer L2021:6426.  

I S4 uppmärksammades också att kanten av strandvallen utgjordes av en rad större 
stenar vilka inte kan uteslutas utgöra delar av en konstruktion. Detta får dock vidare 
arkeologiska insatser avgöra.  

I schakt 7 (S7) framkom en gropanläggning med en äldre markyta under vallen som 
dock inte kunde tolkas som en konstruktion och har därför inte registrerat som 
lämning. Inget ytterligare boplatsindikerande framkom i övriga schakt.  

Fortsatta arkeologiska insatser inom utredningsområdet beslutas av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län. 

Figur 5. A1, en skärvstenskoncentration med 
stenskoning som tolkas som rester efter en härd. 
Belägen i S4. De större stenarna i bildens överkant 
kan tolkas ligga på härden.  

Figur 6. Anette Färjare mäter in schaktet S4 
med RTK-GPS. På bilden syns också kanten med 
större stenar som ligger på strandvallskanten.  

http://www.fornsok.se/
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Figur 8. Schakt S8 o 9. 

Figur 7.  Utredningsområdet med de upptagna schakten. Nordväst om ligger de sen tidigare 
kända gravarna, här med lämningsnumren presenterade.
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Slutsats och utvärdering 

Inför arbetet fanns det, med utgångspunkt från närheten till de tidigare kända 
gravarna nordväst utredningsområdet, en föraning om att utredningsområdet skulle 
kunna innehålla okända lämningar. Inom utredningsområdet som bestod av svagt 
sluttande stenrik moränmark mot våtmarken i sydväst och söder fanns sandiga fickor. 
Området utgjorde under forntiden strandkanten mot havsvik och senare igenväxande 
våtmarker.  

Längst i söder påträffades också boplatsindikationer vid utredningsgrävningen på två 
av strandvallarna där markslaget är sand och sandig morän. Dessa tolkas som 
lämningar efter en förhistorisk boplats och har registrerats i kulturmiljöregistret med 
lämningsnummer L2021:6426. Boplatsen har inte avgränsats eller daterats - detta får 
framtid arkeologiska insatser genomföra.  

Utredningen anses har uppfyllt syfte och målsättning. Beslutande myndighet för 
ytterligare arkeologiska insatser är länsstyrelsen i Västerbottens län.  

Figur 9. Plan över den del av utredningsområdet som registrerats som boplats L1921:6426
med den antikvariska statusen fornlämning i Kulturmiljöregistret (sökbart genom www.fornsok.se).
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Beskrivningar 

Beskrivning av boplatsen som påträffades och registrerades i kulturmiljöregistret, 
www.forsok.se och beskrivning av de upptagna schakten. 

L2021:6426 
Boplats, 35x20-30 m (N-S) på ett par sandiga strandvallar. Vid den arkeologiska 
utredningen påträffades boplatsindikationer i 3 schakt, en skärvstenskoncentration, 
avslag och några spridda skärvstenar. 

Schaktnr Storlek Beskrivning Anmärkning 
S1 5x1,3/0,2 Torv, sand med små sten. 

Stora block. 
Några skärviga stenar. 

S2 5x1,3/0,25 Torv, sand (0,15), mjäla. 
S3 6x1,3-2 Torv, sandig morän. F1. 3 avslag i bergart. 
S4 3x4/0,25 Torv, sandig morän. Stenar i 

V kanten. 
A1. Skärvstenskoncentration. 
0,9x0,5 meter och minst två 
lager skärvsten.  
Större bit skarpkantad kvarts 
hittades.  

S5 9x1,3/0,15 Torv, sandigt med större 
stenar. 

S6 6,5x1,3/0,2 Torv, sandig stenig morän. 
Stora block i SÖ

S7 6x1,3/0,35 Torv, sand. Grop, 0,25 m djup. Enstaka 
skärvsten. 
Bryne? i grönsten/diabas. 

S8 4x1,3/0,15 Torv, stenrikt. 
S9 5x1,3/0,15 Torv, sand och stenrikt. 
S10 7x1,3/0,2 Torv, mjälig sand. Några 

större stenar. 
S11 6x1,3/0,2 Torv, mjälig sand. Större 

sten mot N. 
S12 2x2/0,1 Torv, stenbumling. 
S13 2x1,3/0,2 Torv, stenig morän. 
S14 2x1,3/0,2 Torv, stenrik morän. 

Figur 10. Grop i S7 som tolkades som 
en naturlig grop. I gropen påträffades 
en enstaka skörbränd sten. 

http://www.forsok.se/
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Administrativa uppgifter 

Undersökningstyp: Arkeologisk utredning steg 2 
Undersökare: Eldrun kulturmiljö AB 
adress: Östermalmsvägen 1, 619 31 Trosa  
Projekt- och undersökningsledare: Anette Färjare   
epost: anette.farjare@eldrun.se
mobil: 070-310 34 56 
Arkeologiassistent som deltagit vid fältarbetet: Carolina Norén. 

Uppdragsgivare: Trafikverket Region Nord, 
Projekt Norrbottniabanan 
Box 809, 971 25 Luleå 

Länsstyrelsens dnr 431-4750-2021 
Beslutsdatum: 2021-06-08 
ELDRUNs beteckning: Staffansraningen AU2 2021 
Fastighet: Del av Gunsmark 5:2 Västerbottens län, 
Robertsfors kommun, Nysätra socken. 
Undersökningsnummer i kulturmiljöregistret (Fornreg): 202100853 
Fornlämningsnummer i kulturmiljöregistret: L2021:6426 
samt tidigare kända L1936:1566, L1936:1425 och L1936:1613  

Koordinat/projektion: SWEREF 99. RH2000 
Höjd: 30–35 m.ö.h. 
Undersökt yta: ca 1 ha (10 000 m2) 
Fältarbetet: 4 dv + röjning och skadeinventering. 
Rapport: 3 dv.  

Inga fynd tillvaratogs och inga prov insamlades. Anläggningen A1 är inte undersökt.  
Till rapporten hör shapedataset som laddas in i Fornreg och levereras till länsstyrelsen. 
Rapporten laddas upp i Riksantikvarieämbetets Forndok samt på länsmuseets SPÅR. 
Rapport, shapedataset och bilder arkiveras digitalt hos undersökaren. 

Figur 11. Sista två schakten S 13 och 14 innan fältarbetet avslutande. Figur 12. Exempel på ett återställt 
schakt. 

mailto:anette.farjare@eldrun.se
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Bildbilaga 

Figur 13-15. Övre raden, schakt S1-S3 

Figur 18–20. Nedre raden, schakt S10-12 

Figur 16–17. Till höger, schakt S5-6. 
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