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Länsstyrelsen dnr: 				
431-3492-2019
Skellefteå museums dnr: 			
90/2019
Uppdragsgivare: 				Trafikverket, region Nord, 					
						 
Kontaktperson: Gunnel Nilsson
Arbetsföretag: 				
Nybyggnad av järnväg (Norrbotniabanan)
Typ av undersökning: 			
Arkeologisk förundersökning
Projektledare: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Rapportansvarig: 				
Olof Östlund, Skellefteå museum
Fältpersonal:					
Marika Eserstam Kjellsson, Olof Östlund
						  Extra personal vid schaktning och identifiering av
						 
byggnadstyper: Lage Johansson
						 
(2 dagar), Pernilla Lindström (1 dag)
Underkonsulter:				Pollenlaboratoriet i Umeå AB (Jan-Erik Wallin)
						Stiftelsen Föremålsvård Kiruna.
						Ångströmlaboratoriet i Uppsala.
Kommun: 					Skellefteå kommun
Socken: 					
Lövånger sn
Fastighetsbeteckning: 			
Hökmark S:11 och Hökmark 13:6. 				
			
Berörda kända fornlämningar: 		
Raä Lövånger 578, (L1937:8267)
Datering: 					
Troligtvis från sent 1700-tal till 1919 (men eventuellt
						  etablerad redan i början av 1700-talet). Bedömning
						 
utifrån fynd, arkivmaterial, samt 14C-dateringar av
						 
anläggningar.
						14C-dateringar:
						
Anläggning 8, ladugård: 99 ± 27 BP 			
						  (1680-1740 & 1800-1930 e Kr. - 95,4 % sannolikhet)
						
Torvsekvens från myr visar öppet odlingslandskap:
						 
(ca 1600-tal -1800-tal).
						
Höjd över havet: 				
53-56 m ö h
Fältdagar: 					
Rapporttid (fyndhantering & rapport):

20 fältarbetsdagar (19/8 - 13/9 2019)
192 timmar (motsvarar 24 arbetsdagar)

Förundersökningsytans area		
4 900 m²
Undersökta ytor ligger inom koord:
N: 7 161 763 - 7 161 876 / E: 795 199 - 795 296
Koordinatsystem: 				
Sweref 99 TM
Yta undersökta schakt: 			
217 m² (varav 43 m² handrensade rutor och 174 m²
						 
grävmaskinsschakt)
Fynd:						
Tegel, porslin, spik (handsmidd och klippspik), 		
						
fönsterglas, keramik (rödgods), beslag, ben (brända
						och obrända), gångjärnsdetaljer, knappar, kritpipe						
fragment, spetsade störändar, järnfot till gryta, stor
						
järngryta (kvarlämnad in situ), handtag till panna,
						kättingdel, buteljglas, syllspik, träspets. Insamlade
						
fynd (nr 1- 93, bilaga 4) förvaras i Skellefteå museums
						samlingar i väntan på fyndfördelning.
Dokumentationsmaterial: 			
Fältanteckningar, orginalhandlingar, fotografier och
						
digitalt underlag förvaras i Skellefteå museums arkiv
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Arkeologisk förundersökning Gärde fäbodar (Brännkälens
fäbod). Fornlämning Raä Lövånger 578 (L1937:8267) inom fastigheterna Gärde S:11 samt Hökmark 13:6, Skellefteå kommun,
Västerbottens län
Sammanfattning
Vid förundersökningen konstaterades 16 anläggningar, (från början 18 anläggningar, men två ströks senare
som naturbildningar vid fortsatt undersökning. Följande anläggningar finns nu registrerade.
A1: Röjningsröse / skräphög
A2: Husgrund efter enkelstuga. (Med namnskylt ”Pettersson”)
A3: Källare. (Troligtvis mjölkkällare)
A4: Kokplats / diskplats-mjölkberedningsplats (troligen aldrig försett med riktiga väggar - gryta med
eldplats finns, men ingen rest av spismur och skorsten)
(A5: Struken - naturbildning orsakad av flera rotvältor)
A6: Husgrund efter enkelstuga. (Med namnskylt ”Gustav Andersson”)
A7: Husgrund efter enkelstuga. (Med namnskylt ”Wallstedt”)
A8: Ladugård, (fähus eller ”fuse”)
A9: Ladugård, ((fähus eller ”fuse”)
A10: Ladugård, (fähus eller ”fuse”)
A11: Röjningsröse eller rotvälta
A12: Röjningsröse / skräphög
A13: Vattenbrunn
A14: Röjningsröse / skräphög
A15: Röjningsröse
A16: Röjningsröse
(A17: Struken - naturbildning orsakad av rotvälta)
A18: Skräpansamling
Lämningarna efter fäbodvallen kan avgränsas med stöd av påträffade husgrunder och övriga anläggningar.
Väster om dessa lämningar finns också åkertegar som hört till fäbodvallen, men dessa ingick inte i undersökningsområdet eftersom de inte är klassade som fornlämning.
De 14C-dateringar som gjorts i samband med undersökningen är svåra att använda som exakt dateringsmetod eftersom dateringarna tyvärr hamnar i en platå i kalibreringskurvan. Om man kombinerar dessa med det
fyndmaterial som framkommit vid undersökningen och det arkivmaterial som finns, pekar det mesta på att
Fäboden anlagts vid sekelskiftet 1700/1800, men troligare början av 1800-talet. En äldre datering till 1700-tal
går dock inte helt att utesluta. Fäboden var i bruk fram till första världskriget.

Bakgrund				
Under 20 arbetsdagar hösten 2019, från 19 augusti till 13 september, utfördes fältarbetsdelen av en förundersökning av Skellefteå museum, på uppdrag av Trafikverket.
Förundersökningen föranleddes av att Trafikverket Region Nord planerar att bygga en ny kustnära järnväg
mellan Umeå och Skellefteå. I Skellefteå kommun berörs bland annat den nu aktuella fornlämningen i sin
helhet.
Fornlämningen Raä Lövånger 578 kallas också Gärde Fäbodar (eller Brännkälens fäbod av lokalbefolkningen). Undersökningsområdet består av fäbodsområdet som är registrerat som L1937:8267 i det nya Fornreg.
Där beskrivs lämningen som ca 60 meter i diameter stort och bestående av 10-15 husgrunder och 4 gropar
som varit brunnar eller källargropar. Det förundersökningsområde som avgränsats av länsstyrelsen är
ca 4900 m² stort (se kartor bilaga 1:1 och 1:2).
Förundersökningsområdet (i fortsättningen kallat Undersökningsområdet , UO) är beläget 12 km nordväst
om Lövånger, Skellefteå kommun. Fäbodlämningen ligger i anslutning till Svartmorbäcken och längs vägen
mellan byarna Bissjön och Vallen i Lövångers socken (se karta sid 5). Platsen ligger mitt emellan de två byarna
med ungefär 5 km avstånd till vardera byn. På liknande avstånd från de medeltida byarna i Lövånger socken
ligger fäbodar och fäbodlämningar, nästan som på ett pärlband i nord-sydlig riktning. Ca 100 meter NV om
fäbodområdet finns en fossil åker och två tjärdalar. Ca 180 meter mot SV finns ytterligare en fäbod med tillhörande fossil åkermark och en kolningsanläggning.
Fäboden registrerades första gången i samband med projektet skog och historia 2009 och besöktes igen i
samband med den arkeologiska utredning som utfördes 2017 inför planeringen av Norrbotniabanan.
Med anledning av att fornlämningen på rubricerade fastighet ligger i den planerade bansträckningen
beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk förundersökning. Länsstyrelsen fattade sitt beslut om arkeologisk
förundersökning med stöd av 2 kap 13-14§ Kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1).
Arbetet utgick från Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (daterat 2019-05-16), Skellefteå museums arbetsplan (SM dnr 90/2019), daterat 2019-07-12, och Länsstyrelsens beslut, daterat 2019-07-12 (Lst dnr
431-3492-2019). Fältarbetet utfördes av Olof Östlund (projektledare och rapportansvarig arkeolog), Marika
Eserstam Kjellsson (arkeolog) med stöd av extra personal; Lage Johansson (arkeolog), samt Pernilla Lindström
(byggnadsantikvarie) Skellefteå museum.
Målsättning och syfte				
Förundersökningens syfte är ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till ingrepp i
fornlämning.
Förundersökningen ska fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara fornfynd. Resultaten ska kunna användas av undersökare för att bedöma och beräkna
omfattningen av en arkeologisk undersökning. Resultaten ska också kunna användas i företagarens planering.
Metod och genomförande
Arbetet har genomförts enligt undersökningsplanen, med några undantag (se avvikelse från arbetsplan,
nedan).
Undersökningen påbörjades genom inledande arkiv- och kartstudier över det aktuella området. Balint
Laszlo Toth från Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), genomförde en markkemisk kartering 19 juni för att ge
oss ett underlag innan fältarbetet startade. Därefter utfördes fältarbete mellan 19 augusti och 13 september.
Fältarbetet genomfördes genom att okulärbesikta området med hjälp av jordsond och skelleftepik, och sedan handgräva rutor i tio av de anläggningar som noterats vid besiktningen. Dessutom användes grävmaskin
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för att öppna schakt vid sidan av de synliga anläggningarna för att få en bättre uppfattning om vad dessa
markytor använts till.
Jorden från handgrävda rutor sållades med såll som hade maskstorlek på 2 mm. Inmätning gjordes med
Trimble GPS med RTK, med precision ned till 1-2 cm.
Metalldetektor användes för att lokalisera metallföremål som kunde tänkas underlätta datering av fäbodlämningarna. Den stora mängd utslag som detektorn gav gjorde att vi blev tvungna att begränsa detektering
till enbart husgrunderna och i närområdet utanför dessa. Vi försökte lägga sökrutorna där de flesta och tygldigaste utslagen fanns. Ett begränsat antal av de utslag som detektorn gett vid sidan av de grävda sökrutorna
följdes upp genom att öppna och söka igen det som gett utslag.
Under pågående fältarbete utförde Jan-Erik Wallin från Pollenlaboratoriet AB provtagning i en närbelägen
myr med hjälp av Skellefteå museums personal, för att få fram vegetationshistorien i området.
Samtliga prover från anläggningar som undersöktes under fältarbetet, samlades in i förslutningsbara plastpåsar som tydligt märkts med inmätningsdata. Under fältarbetet togs de in till kontoret där proverna förvarades i öppen påse, i torr inomhusmiljö för att undvika mögeltillväxt. De skickades efter avslutat fältarbete så
snabbt som möjligt iväg till analys på respektive laboratorium.
Dokumentation skedde löpande under hela undersökningen, genom digital inmätning, digital fotografering, anläggnings-/schaktbeskrivning, och ritningar i plan. Dagboksanteckningar fördes över fältarbetets
utförande och prioriteringar.
Marken återställdes direkt efter avslutad undersökning. De m²-rutor som undersöktes under förundersökningen lades igen med markduk, sand och torv vid återställningen. Markduken lades i botten för att göra
det tydligt för nästa undersökare var rutor grävts, om länsstyrelsen fattar beslut om ytterligare arkeologiska
undersökningar kommande år. Grävmaskinsschakten lades igen med sand och torv.
Avvikelse från arbetsplan
Några avvikelser från arbetsplanen gjordes. Till stor del handlade dessa om fördröjningar som var svåra att
förutse innan undersökningens start.
Även om många anläggningar var tydligt synliga (några till och med uppmärkta med skyltar) var andra
inte alls lätta att finna. Undervegetationen i UO bitvis mycket frodig med tjockt, högt gräs och lingonris och
blåbärsris. Flera rotvältor fanns också, av olika ålder, som gör bedömningar svåra om vad som är husgrunder
eller grävda gropar eller naturbildningar. Det fanns flera gropar och vaga strukturer synliga genom undervegetationen som vi velat titta närmare på för att avgöra vad det var, men tid fanns inte till att öppna sökrutor
i alla dessa.
Att handgräva rutor tog betydligt längre tid än vi förutsåg. Rikligt med gräs och annan undervegetation
gjorde det svårt att snabbt avtorva och mängden med fynd som påträffades gjorde också att arbetet tog längre tid än beräknat. Att fatta galllringsbeslut för varje fynd och sedan ta hand om de fynd som var relevanta
att ta in tog mer tid än beräknat.
Den inhyrda grävmaskin med förare som vi hyrt in hade problem med att larvbanden krängde av från hjulen, vilket också ledde till förseningar.
Detta sammantaget innebar tidsbrist vid slutet av undersökningen. Ladugården A10 planritades därför inte
ute i fält. Däremot kunde vi med inmätningarna i fält återskapa en digital ritning under efterarbetet inne på
kontoret.
Vi hade tänkt att vi i betydligt högre grad än vad som nu blev fallet, skulle gräva de handgrävda rutorna i
flera stick (alltså djupare än de fem cm som endast ett stick innebär). Nu såg vi till att på utvalda ställen lägga
enstaka djupare stick för att få kunskap om anläggningarnas djup.
Önskemål kom också fram strax innan fältarbetets start att en visning kanske skulle kunna göras under fältarbetets gång, en visning för barnen i Lövångers skola och även för journalister. Denna visning var ursprungligen inte inplanerad. Emellertid var detta svårt att samordna med skolans studieplan och med de dagar som
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journalister hade möjlighet att komma ut i fält. Visningen ute i fält genomfördes därför inte. Det var nog
lika bra eftersom visningar i fält inte ingick i den ursprungliga arbetsplanen, och vi arkeologer istället kunde
fokusera på att bli klara inom den planerade tiden. Trafikverkets informatör fick i alla fall en rundvandring i
undersökningsområdet.
Vi anser att vi ändå lyckats få tillräckligt kunskap om respektive anläggning för att denna rapport ska kunna
vara ett underlag inför framtida arkeologiska undersökningar på platsen.
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Områdesbeskrivning och fornlämningsbild
Förundersökningsområdet ligger i anslutning till Svartmorbäcken, som går längs med landsvägen mellan
byarna Bissjön och Vallen i Lövånger socken, Skellefteå kommun. Den aktuella fäbodlämningen kallas i folkmun Brännkälens fäbod, på kartan ”Gärdefäbodarna”. Söder om bäcken och landsvägen är den moränhöjd
som kallas Brännkälen. Fäboden hör till Gärde by som ligger nära kusten vid Gärdefjärden norr om Lövånger.
På liknande avstånd från de medeltida byarna vid kusten i Lövånger socken ligger ytterligare fäbodar och
fäbodlämningar, nästan som på ett pärlband i nord-sydlig riktning. Gärde fäbodar ligger insprängda på byn
Hökmarks marker ”i Hökmarksskogarna”. Det gjordes någon slags marköverlåtelse från Hökmark till Gärde
by för att gärdeborna skulle kunna utfodra sina djur där på sommaren.
Lämningen som berörs av förundersökningen består av 8 husgrunder. Det är 3 enkelstugor, 3 (eller troligtvis 2) ladugårdar eller fähus, på dialekt ”fuse”, samt 2 andra grunder av övriga byggnader. Där finns också
ett antal röjningsrösen, brunnar och gropar. Dessa uppräknade lämningar finns inom en yta av ca 85 x 60m
i NÖ-SO. Intill och NV om denna yta är åkermark som tydligt hör till fäboden. Åkermarken ingår inte i förundersökningen. Fäbodens fornlämningsområde är registrerat som Raä Lövånger 578 (eller L1937:8267).
Ytterligare Ca 100 meter NV om fäbodområdet finns ännu en fossil åker (Raä 637) och två tjärdalar (Raä
631 och 632). Ca 180 meter mot SV, på södra sidan landsvägen finns ännu en fäbod med tillhörande fossil
åkermark (Raä 622) och en kolningsanläggning (Raä 636).
Vegetationen bestod innan avverkningen av storvuxna tallar och granar som fått växa ostörda sedan fäboden övergavs. Skogen lämnades kvar orörd på samfälligheten för att bevara fäbodlämningen. Undervegetationen är typisk för skogstypen; blåbärsris, dock med rikliga inslag av gräs. I den norra delen av undersökningsområdet, på intilliggande skifte (kring ladugårdsgrunderna A8, A9 och A10) var skogen sedan tidigare
avverkad och grästillväxten ymnig och tjock.
Tidigare arkeologiska undersökningar
Några arkeologiska insatser har genomförts genom åren i närheten av Gärde fäbodar. Fornminnesinventering
genomfördes 1958 i kartbladet där Gärde fäbodar ligger, men inga lämningar registrerades den gången.
Gärde fäbodar registrerades vid Skog och Historia-inventeringen 2009. Då beskrevs Brännkälens fäbod i
fornminnesregistret på följande vis:
”Fäbod 150 x 90 m (NV-SÖ) bestående av 7 husgrunder, 4 brunnar och en avfallshög. Husgrunderna är 3 7 x 4 - 13 m med varierande riktningar och av varierande typ. Brunnarna är 1,5 - 2,5 m i diameter, 0,2 - 0,5 m
djupa och ligger dels i N delen samt längst i SV. Avfallshögen är 4 x 2 m (N-S) och 0,2 m hög. Inom området
finns en trasig järnkittel samt en bänk av äldre modell.”
Vid en utredning 2017 (Klang 2018), inför järnvägsbyggandet av Norrbotniabanan reviderades lämningens
yttre begränsning efter det rådande regelverket och de åkertegar i väster som tillhörde fäbodvallen uteslöts
från fornlämningen. Endast den del en av fäboden som innehöll byggnader fick fornlämningsskydd. Den beskrevs sedan i fornminnesregistret (Fornsök) med följande text:
”Område med lämningar efter fäbod, ca 60 m i diameter, bestående av ca 10-15 husgrunder och 4 gropar som varit brunnar eller källargropar. Flertalet husgrunder har sprisröse, 1-2 m i sida och 0,1-0,5 m höga,
kallmurade. Några har en informationsskylt med namn på den som hade fäbodstugan (t.ex. Wallstedt, Pettersson). På laga skifteskartan från 1871 redovisas tre byggnader på denna plats, med namnet Gärde bys

fäbodplatser.”
Resultat
Efter avslutat fältarbete står det klart att fäboden (med åkerytor borträknade) inom förundersökningsområdet
befinner sig inom ett område av ca 85 x 60 meter (NÖ-SV),
Under fältarbetet noterades 18 anläggningar, varav två dock senare ströks som naturbildning efter provrutegrävning och sondning. Marken är påverkad av ett flertal rotvältor och det finns även skäl att anta att
en del anläggningar blivit påverkade av senare tiders mänsklig verksamhet, efter att fäboden övergavs. 16
anläggningar finns nu registrerade.
Här följer en kortare beskrivning av resultatet av förundersökningen och av anläggningarna. (utförligare
beskrivning av de undersökta anläggningarna, se bilaga 3, samt översiktskartor, bilaga 1:1-1:2, och ritningar
bilaga 2.1-2:8).
Registrerade anläggningar:
A1: Röjningsröse / skräphög, oregelbundet runt ca 2 x 2 m i diam och 0,5 m h. Troddes vid fältarbetets start
vara ett spismurröse hörande till en enkelstuga, men vid undersökning framkom att stenarna alla var naturrunda (ingen huggen) och ej kallmurade. Där fanns inte heller några rester av någon husgrund. I A1 påträffades tegelkross, porslin, keramik, obrända ben, bl.a. en ryggkota från ett medelstort däggdjur (en lekmannabedömning), och en knapp av zinklegering. I skräphögen finns också glasfragment från fönster varav ett
grönt, handblåst med luftbubblor. Handblåst fönsterglas skulle kunna indikera 1700-tal, eller tidigt 1800-tal
(Antell & Lisinski 1988). Kollagret som påträffades i botten av skräphögen, fynden i den och de höga fosfatvärdena som finns i marken kring A1 styrker anläggningens funktion som avskrädesplats.
Ur kollagrets botten togs ett jordprov som skickades för pollenanalys. Detta visade höga andelar av pollen
som kommer från växter som hör till odling/bete. Där finns mycket korn-pollen och där fanns också ett pollen
från råg. Andelen pollen som kommer frän träd är lågt (al, björk, tall och gran), (bilaga 6:2).
A2: Husgrund efter enkelstuga (oklar storlek). Av lokalbefolkningen försedd med namnskylt ”Pettersson”.
I husgrunden finns ett spismurröse med huggna stenar ca 2,1 x 1.5 m (NNV-SSÖ). Tydliga hörnstenar för stugknutarna saknas och frånvaron av tydliga syllstensrader gör att stugans riktning är svårorienterad. I rutorna
som grävdes i och vid A2 påträffades en halv knapp av vitt glas (F 21), handsmidd spik, porslinsrester från
bland annat en kaffekopp och fat, rödgodskeramik med gulglacerad insida, järnbeslag, spik/hasp, klippspik
och fönsterglas. Tegelkross påträffades i raseringslagret från spismuren och mer eller mindre hela tegelstenar
påträffades i rutorna 28 och 32.
Huggna stenar, som kunde ses i spismurröset även utan avtorvning, antyder att spismuren är byggd efter
1850 (muntligen Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, Skellefteå museum). Kolrester innehållande bitar av
brända plankor finns intill spismurröset. Under detta kollager och raseringslagret vid spismurröset finns naturliga marklager vilket innebär att stugan haft trägolv och att det byggts utan att marken under byggnaden
skadats. Kol och sot finns också direkt under torven i ytorna söder och sydväst om spismurröset, på ställen
där stenar som förefaller vara lagda i rad (bilaga 2:2), utanför den yta som först ansågs vara stugans troliga
utbredning. Dessa stenrader som upptäcktes med hjälp av skelleftepikar , består av små och låga stenar som
knappast går att betrakta som syllstenar. Funktionen måste ha varit en annan.
Kanske hör inte träresterna och stenraderna till A2, enkelstugan och spismurröset. De ger intryck av att ha
kommit till efter att enkelstugans timmer plockats ned och fäbodverksamheten avslutats.
A3: Källare. Nedgrävd invändig grop, ca 2,6 x 2,6 m stor, med uppskottad vall med sand och torv runt nedgrävningen. Kanske en mjölkkällare. Den stora stenen i mitten av golvet skulle kunna vara en köldackumulator
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som bevarade kylan i källaren. Få fynd jämfört med övriga anläggningar, men fragment av handblåst, grönt
fönsterglas (F 11 och F 43) sticker ut bland de fynd som finns. Sådant fönsterglas är troligtvis från 1700-talet
eller tidigt 1800 tal (Antell & Lisinski 1988). I A3 fanns också ett järnhandtag till en panna. Den begränsade
mängd med fynd som påträffades i A3 antyder att detta inte var en husgrund som de övriga i UO. I källaren
har även påträffats bitar av tegel. Detta är en smula märkligt. Varför finns det tegelrester i en mjölkällare? Om
det nu är en sådan.
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A4: Kokplats / disk och mjölkberedningsplats. En nedgrävning, ca 2 x 2 m stor, kring en kallmurad eldplats i
vilken det fortfarande fanns kvar en järngryta väl synlig. Kring nedgrävningen var en uppskottad vall av sand
och torv, som förmodligen endast försetts med ett mindre, lätt tak för att tillåta eldning utan skorsten, och
öppna sidor, (tolkning utifrån fotografier på liknande kokplatser vid andra fäbodar). Järngrytan i den kallmurade eldplatsen lämnades fortsatt kvar in situ vid fältarbetets slut. Vid vallen kring nedgrävningen påträffades
krossade rester av en, förmodligen två, kritpipor (F8). Kritpipor indikerar 1700-tal eller tidigt 1800-tal. I övrigt
påträffades rödgodskeramik med gulglacerad insida av samma typ som fanns i A2. Övriga fynd som samlades
in var järnbeslag. Kring eldplatsens kallmurning fanns också fragment av tegel. De höga fosfatvärdena mellan
A4 och A3 (bilaga 1:4) indikerar kanske den plats där man kastat ut vattnet från diskningen av mjölkkärlen
från kokplatsen.
A6: Husgrund efter enkelstuga, 6,7 x 4,2 m stor. Med namnskylt ”Gustav Andersson”. Husgrunden har ett
spismurröse med huggna stenar, hörnstenar för knutarna samt enstaka syllstenar. De huggna stenarna i
spismurröset antyder även här att spismuren är byggd efter 1850. Naturlig markyta under torven innebär att
huset haft trägolv och att huset byggts utan att skada underliggande mark. En stor syllspik (F4) som påträffades framför spismurröset stack ut bland fynden. Andra fynd i rutorna som grävde i A6 var järnbeslag (F 1
och F 2), och tre tegelfragment (F 3) som togs in som exempel på tegel från fäbodarna. I övrigt påträffades
många glasskärvor framför spismurröset.
A7: Husgrund efter enkelstuga, 6,6 x 4,6 m stor. Med namnskylt ”Wallstedt”. Husgrunden har ett spismurröse med huggna stenar, hörnstenar för knutarna, samt nästan obrutna rader av syllstenar, om man utgår
från vad som detekterades med jordsond och skelleftepik. A7 har de mest kompletta syllstensraderna av alla
de tre enkelstugorna och de yttre begränsningarna av husgrunden är enkla att fastställa. Där fanns naturlig
markyta under torven och den raserade spismuren, vilket innebär att huset haft trägolv och att huset byggts
utan att skada underliggande mark. Det som stack ut i de rutor som grävdes var den stora mängd tegel som
fanns i raseringslagret från spismurröset. I husgrunden A7 påträffades också spik av alla sorter (klippspik,
handsmidda spikar och tråddragna spikar), glas (flera skärvor handblåst glas (F 66 och F 76), porslin - bl a
delar av kaffefat, kopp och mindre kärl och en skärva med dekor med röd och blå blomma mot vit botten (F
74). Där fanns också rödgodskeramik (bl a samma typ med gulglacerad insida som påträffades i A2 och A4),
fragment av brända ben (matrester), järnfot förmodligen från gjutjärnsgryta på tre ben (F 71) (troligtvis från
sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal), och järnbeslag.
Vid botten av spismurrösets fundament togs ett jordprov som skickades för pollenanalys. Detta visade inslag av växter som hör till odling/bete, men relativt låga andelar av den totala pollenmängden. Bland de små
mängderna åkerbruksindikativa pollen finns även pollen från korn. Det mesta pollenet kommer från tall och
gran (bilaga 6:2). Troligtvis sådant pollen som blåst in genom syllstensraderna och avlagrat sig vid fundamentet.
A8: Ladugård, 7,6 x 6,1 m stor. Tydliga syllstensrader. Ytterligare syllstenar finns, men gick inte att få fram med
enkla medel på grund av mycket tjock grästorv. I husgrundens mitt finns en grävd grop som skulle kunna vara
någon form av brunn, möjligtvis en likadan salpeterbrunn som utpekats av lokalbefolkningen i A10. Gropen

är endast avtorvad till en fjärdedel och inte grävd djupare än ett stick. I de rutor som grävdes framkom naturliga marklager under torven vilket innebär att ladugården, åtminstone delvis, hade trägolv. Eller att marken
varit övertäckt på annat vis.
Uppfattningen ute i fält att A8 och A9 var två separata ladugårdsgrunder kom sig av att där var ett tydligt
mellanrum mellan grunderna A8 och A9, där inga syllstenar fanns, varken på framsidan eller baksidan av
byggnaden. De upplevdes som två byggnader och där fanns tre namngivna ägare till enkelstugor. Om det
fanns tre gårdar representerade på fäboden borde väl också tre ladugårdar finnas (A8, A9, A10)? Efter avslutad undersökning fick vi oss tillskickat ett fotografi som avbildar en ganska naturtrogen målning som visar
Gärde fäbodar, en tavla där endast två ladugårdar syns. Om målningen (Bild 1) återger Brännkälens fäbod, är
det troligt att A8 och A9 är två delar av samma byggnad. På målningen syns nämligen två ladugårdar, inte tre.
I A8 påträffades spetsade störändar (F 79), handsmidd spik och klippspik. Spik smiddes för hand fram till
mitten av 1800-talet. Klippspik brukar höra till senare hälften av 1800-talet (Materialguiden. 2013). De kommer först när maskintillverkning av spik blev vanligt (Ålund, 1875). Klippspik klipptes ur plåt. därav namnet,
och den blir billig att tillverka först när maskiner kan massproducera den. Enstaka tegel har också hittats i A8,
en smula märkligt eftersom ladugårdar vanligtvis inte har skorstenar eller annat som murats av tegel.
De höga fosfatvärdena mellan ladugården A8-A9 och enkelstugan A6 antyder ansamling av gödsel som
egentligen borde synas som mest på baksidan av ladugården (i NÖ). På samma sätt ser det ut mellan A8A9 och A10, höga fosfatvärden som är på fel sida av ladugården (bilaga 1:4). Vad detta beror på kan vi inte
svara på i nuläget. Möjligen skulle de höga fosfatvärdena kunna ha någonting att göra med tillverkningen av
salpetersyra.
Vid en av syllstenarnas botten togs ett jordprov som skickades för pollenanalys. Detta visade en stor andel
av pollen som indikerar odling/bete. Speciellt växter som förekommer på odlingsmark. Även inslaget av pollen
från korn är högt (bilaga 6:2).
Organiskt material från pollenprovet 14C-analyserades och gav en ålder i intervallen 1680 -1740 e Kr och
1800-1930 e Kr. Den oprecisa dateringen är tyvärr normal på grund av den platå som finns i kalibreringskurvan för de senare århundradena (bilaga 6:1, där också problemet med platån i kalibreringskurvan för 14C
förklaras. Se även en bra sammanfattning om 14C-metoden i Magnusson 2013 ).
A9: Ladugård, 5,7 x 3,4 m stor. Tydliga syllstensrader, men alla syllstenar gick inte att gå fram snabbt med
enkla medel på grund av mycket tjock grästorv. (Många stenar som inte kunde mätas in kunde detekteras
med skelleftepik). A9 är mindre än A8 och A10. Den är visserligen tydligt avskild i syllstensraderna från de

Bild 1: Tavla målad på ett rektangulärt mjölktråg av trä. Målad av Arvid Nilsson, Gärde, föreställande Gärde

fäbod (kanske just Brännkälens fäbod). Tavlan är målad 1991. På tavlan avbildas två ladugårdar i utkanten
av fäboden, bortom de två enkelstugorna. (Anna-Stina Granlund, Hökmark, äger tavlan)
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andra två ladugårdarna, men den kan, som vi beskrev ovan, vara en del av ladugården A8 som den ligger
nära. Syllstenarna kan alltså vara en rumsindelning. A9 tillsammans med A8 är ungefär lika stora som A10.
En konstruktionsdetalj som sticker ut i A9 är en rektangulär stensättning i hörnet på grunden/rummet.
Om man istället ser den som placerad mitt framför framsidan på den kombinerade byggnaden A8-A9, blir
likheten stor med A10 (se nedan) som också har en stenpackning mitt för framsidan. Vad stenpackningen
använts till är oklart. Ett förslag från lokalbefolkningen är någon form av fundament till en bro till porten in
i ladugården. I de rutor som grävdes framkom naturliga marklager under torven vilket innebär att den del
av ladugården som vi kallat A9, åtminstone delvis, hade trägolv, eller på annat sätt varit övertäckt och att
ursprunglig markyta därunder därför har bevarats.
I A9 påträffades porslin, spik (mest klippspik men också handsmidda spikar).
A10: Ladugård, 8,5 x 6,0 m stor. Tydliga syllstensrader. Ytterligare syllstenar finns, men gick inte att få fram
med enkla medel på grund av mycket tjock grästorv. I husgrunden finns en invändig terrass uppbyggd av jord
I denna finns en grävd grop som med sond konstaterades vara fodrad med trä (kan också vara rester av en
tunna). Denna grop är en salpeterbrunn enligt vittnesmål från gärdebon Helmer Fällman på en ljudinspelning,
samt lokalbefolkning som besökte oss platsen under pågående fältarbete.
Konstruktionsmässigt sticker i A10 den tydligt uppskottade terrassen ut från andra husgrunder i det agrara
samhället. Den fyller ut två tredjedelar av ladugårdsgrunden innanför syllstensraderna. De tjocka jordlagren
som placerats ovanpå ursprunglig markyta ingår som en del av salpetertillverkningen. Terrassen tillsammans
med salpeterbrunnen är en viktig del i processen (Sixtensson 1994). Under jordmassorna för den uppbyggda
terrassen är naturliga marklager med blekjord och rostjord. Terrassen täcker dock inte hela husgrundens yta,
en lägre del har behållits i väster, en del som skulle kunna vara ett annat rum, kanske något slags förråd.
I ladugården A10 påträffades klippspik och handsmidd spik varav en fortfarande var inbäddad i förmultnande trärester. Där fanns också porslin, och spetsade störändar (liksom i A8) i de påförda jordmassor som
bildade terrassen kring salpetergropen. I den lägre ”förrådsdelen” i den nordvästra änden av A10 påträffades
U-formade och J-formade järnstycken som möjligtvis skulle kunna vara gångjärnsdetaljer till en dörr, samt
en del av en kedja, förmodligen till en vagn eller annat hästdraget redskap (F 93). Märkligt nog fanns också
ganska mycket glasskärvor i den rektangulära stenpackningen (eller brofundamentet) vid ladugårdens sydvästra sida, detta i en byggnad som enligt de illustrationer som finns inte hade fönster. I ruta 40 hittades även
handblåst glas (F 91).
Registrerade men ej undersökta anläggningar:
A11: Röjningsröse eller rotvälta. Ej undersökt. En ansamlad hög med stenar. Den avlånga formen skulle dock
kunna innebära att detta är en rotvälta.
A12: Röjningsröse / skräphög. Ej undersökt. En ansamlad hög med stenar och tegelstenar synliga i en markskada.
A13: Vattenbrunn. Ej undersökt. Brunn med i kvadratisk infodring av trä. Ligger utanför förundersökningsområdet, men mättes in efter utpekande av lokalbefolkning.
A14: Röjningsröse / skräphög. Ej Undersökt, men lyftad torv vid indikering av metalldetektor. En stenhög som
också innehåller en del skräp.
A15: Röjningsröse. Ej undersökt. En stenhög som framkom vid avtorvning med grävmaskin. Kring stenhögen
är ett stort område med ett skikt av träkol. Kan vara synliga rester av en betesvall som gödslats med träkol för
bättre växtlighet. Skiktet av träkol är som mest tydligt i grävmaskinsschakten sydväst och väster om husgrun-

den A2 (”Pettersson”)
A16: Röjningsröse. Ej undersökt. Stenhög synlig som en upphöjning under torven och kännbar med jordsond
och skelleftepik.
A18: Skräpansamling. Ej undersökt. Skräp i form av förkolnade plankbitar, korrugerad plåt och tegelbitar i
ovan nämnda kolskikt, framkom vid avtorvning med grävmaskin
Strukna anläggningar - Naturbildningar:
A5: Struken - naturbildning orsakad av flera rotvältor. Oregelbunden grop som dock var för stor för att endast
vara skapad av en enda rotvälta. Troligt att flera rotvältor på samma plats kan ha gjort detta. Ett stort markfast
stenblock framkom vid avtorvning, ett block som omöjliggjort vettig användning av gropen.
A17: Struken - naturbildning orsakad av rotvälta. Framkom vid släpljus från lågt stående sol vid slutet av
undersökningen. En rak kant, med ett vinkelrätt hörn misstänktes vara en nedgrävning, men efter sondning
och iakttagelser av andra rotvältor framgick att uppdragen grästorv vid rotvältor också kan skapa raka linjer i
grunda försänkningar, som om de växer över med nytt gräs kan misstas för att vara mänskligt skapade.
Övrigt om undersökningen och UO:
Vid förundersökningen påträffades utöver de uppräknade lämningarna också täktgropar i den södra delen av
UO, nära Svartmorbäcken, i sluttningen mot bäcken. Groparna är inte inmätta och markerade på karta. De
groparna skulle kunna ha någonting med kolning att göra.
Enligt Helmer Fällman (ljudinspelning om Gärde fäbodar med närmare beskrivning av Bränntjäl’ns fäbod i
Skellefteå museums arkiv) användes timret från flera av byggnaderna för kolring under kriget på 1940-talet.
Någon kolmila påträffades dock inte i UO, mer än att det finns ett lager med kol och sot över en stor del av UO
i dess S och S V del (kollager bilaga 1:3). Kollagret är synligt i Schakt 1 och Schakt 2, samt i MAL:s sondningar
för markkemiska prover.
I UO finns också fler gropar och försänkningar, som är svårbedömda, om de är skapade av naturen (rotvältor) eller av människor. Utan att gräva dem är det svårt att avgöra om sådana svårbedömda gropar hör
till fäbodverksamheten eller om de har tillkommit senare. Vissa gropar som MAL angivit på sina kartor vid
den markkemiska karteringen, eller som har omnämnts vid tidigare utredningar och inventeringar, har inte
Skellefteå museum kunnat hitta. Några av lämningarna som beskrivits vid tidigare inventeringar ligger kanske
också utanför UO, exempelvis finns gropar utanför UO, nära den brädfodrade brunn (A13) som finns utanför
UO i NV.
Dateringsmässigt har det varit svårt att komma till slutsatser om fäbodens exakta äldsta ålder, när fäboden
startades. Den enda dugliga 14C-dateringen kom i A8 - övriga två prover var så unga att de i analysen ansågs
vara nutid. Men även om vi fick ett resultat från 14C-laboratoriet gav dateringen i A8 ändå ett väldigt oprecist
svar. Detta är tyvärr vanligt med sådana 14C-prover som tagits i lämningar som är yngre än sent 1600-tal.
Kalibreringskurvan har, som tidigare nämnts, en platå som gör att dateringsresultatet från A8 som pekar mot
allt mellan åren 1680 och 1930. Eftersom 14C inte ger ett exaktare svar än så återstår att titta på fynden och
byggnadernas konstruktionssätt för att hitta indikationer på när fäboden varit i bruk. Kompletterat med arkivmaterial och kartor kommer vi sanningen litet närmare.
Det finns indikationer i skriven text på en karta från 1708. Kartan avbildar Gärde by, men tyvärr inte området där Brännkälens fäbod ligger. Det omnämns på kartan att Gärde by har haft fäbodar i området mellan
byarna Hökmark, Stavvattnet och Vallen redan då. Det är dock oklart om det är just denna Gärde fäbod
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(Brännkälen) är en av de fäbodar som avses. Fanns den aktuella fäboden år 1708?
Den pollenanalys som Pollenlaboratoriet AB gjorde på en myr i närheten visar att andelen kolpartiklar ökar
kraftigt till följd av att en röjningsfas inträffar och att pollen från växter som förekommer på åkermark också
påträffas i pollensekvensen från myren. Sädeslaget korn syns tydligt. Jen-Erik Wallin skriver ”En samlad bedömning av pollenanalysen visar klart att lokala odlingar och betesmarker förekommer. Ett öppet odlingslandskap skapas. Tidsmässigt kan detta placeras till 1600-1800 tal”. Dateringsmässigt ungefär samma resultat
som det pollen som daterades från jordprovet i A8,
Vid förundersökningen påträffades i huvudsak byggnadskonstruktioner och detaljer som pekar mot andra
hälften av 1800 talet eller tidigt 1900-tal. De huggna stenarna i spismurrösena, de syllstensrader som på vissa
av byggnaderna täcker väggarnas fulla längd är exempel på sådana detaljer som hör till tiden efter 1850.
Många av fynden av enskilda föremål hör också till den tiden: Klippspik, tråddragen spik och rester av porslin
med relativt modern dekor hör också till tiden efter 1850.
En allmän sammanfattning av fyndens innehåll och spridning visar att fynden till stor del består till av spik
och beslag av järn som blivit kvar i de enkelstugor som användes som bostäder och i ladugårdarna. Porslinskross fanns i enkelstugorna, men även i ladugårdarna och röjningshögarna/skräphögarna. Tegelkross och
tegel fanns främst kring de raserade spismurarna. Fönsterglas fanns både i stugor och vid ladugårdar (främst
fanns vid ladugårdarna krossat glas på ladugårdarnas rektangulära stenformationer - ”brofundament”). Det
mesta av de fynden hör med säkerhet till 1800-talets slut och 1900-talets början.
Det finns dock några undantag som troligen hör till 1800-talets början, kanske till och med till 1700-talet.
Några fragment av de krossade fönsterglasen är gröna och handblåsta, något som vi redan nämnt skulle
kunna tyda på att fönstren var gjorda på 1700-talet eller tidigt 1800-tal (Antell & Lisinski 1988). Handsmidda
spikar finns också, de är en äldre variant av spik jämfört med klippspik (även om handsmidda spikar tillverkades in på 1900-talet). Här bör man ju vara medveten om att timmerstugor och fönster kan flyttas och att spik

Bild 2: F 8. Kritpipa. Fragment av en eller

troligtvis två kritpipor Alla fragment passar inte
ihop. Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 7, fotolista: Foto nr 159)

Bild 3: F 8. Detaljbild av kritpipefragment med en

relief av en krona som dekor. Fotograf: Olof Östlund
(Bilaga 7, fotolista: Foto nr 160)

kan återanvändas, men det finns ytterligare ett fynd som mest troligt är äldre än 1850.
De fragment av en eller två kritpipor som påträffades vid A4 indikerar tidigt 1800-tal, eller sent 1700-tal.
Ett av fragmenten har en bit av en dekor som kan vara en avbildning av tre kronor. Tyvärr är fragmentet litet
och den del av dekoren som finns kvar också mycket liten (med endast en krona av tre se bild 2 och 3), vilket
gör den svår att precisera. En pipa med tre kronor-dekor massproducerades i Stockholm 1791-1807 av Jonas
Betulin. (Hägg 2001). Detta skulle möjligtvis kunna vara resterna av en sådan.
Modet att röka tobak i kritpipa kom till Sverige i samband med 30-åriga kriget på 1600-talet (Åkerhagen
1985). Generellt blev kritpipor (i Piteå Lappmark) som mest vanligt förekommande under 1700-talets senare
hälft. Troligtvis blev bruket av pipor först populärt vid kusten (Hägg 2001). Det tidsmässiga förhållandet mellan Lappmarken och Norrbottenskusten bör gälla även för byarna kring Lövånger, vid Västerbottenskusten.
Kritpipor fortsatte att användas fram till första hälften av 1800-talet (Brorsson 2002), förmodligen därför att
kritpiporna började ersättas med pipor av andra material än lera (Hägg 2001).
Fäboden övergavs sommaren 1914 enligt Albert Magnusson, då inga kvinnor ville vara ensamma i fäboden
under ”rådande ofärd”, alltså under första världskriget. En orsak till i att fäboden övergavs fanns säkert också
i den framväxande mejerinäringen i byamejerierna, som gjorde att fäboddriften inte längre kunde hävda sig
ekonomiskt vid tiden för första världskriget. Stugorna fick stå oanvända, och när sedan andra världskriget
innebar brist på ved och kol, revs många av stugorna och fähusen på fäbodarna kring Lövånger för produktion av träkol (Magnusson 2001-2008). Det där med kolningen berättar också Helmer Fällman på ljudinspelningen om Bränntjäl’ns fäbod (Fällman).
Tolkning
I trakterna kring Lövånger har fäbodar funnits åtminstone sedan början av 1600-talet. Anund Lindholm, från
Hökmark, skriver om fäbodar i Hökmark och hänvisar där till ett tingsrättsprotokoll från 1607 där stadgar
slogs fast om buffring (gemensam flyttning till och från fäboden). Anund Lindholm menar att Hökmark förmodligen redan under 1500-talet hade fäboddrift, eftersom antalet gårdar var lika många vid Gustav Vasas
skattläggning 1539 som på 1600-talet (Lindholm 2004). Jesper Larsson har kommit fram till att fäbodar inte
fanns före mitten av 1500-talet i de socknar han forskat på i södra Norrland, men att fäbodbruket växte fram
för att stilla behov av bete till ett växande antal djur på gårdarna (Larsson 2009). Mjölkprodukter var ett sätt
att sälja varor och därmed få in kontanter till gårdarna, pengar som kom att bli allt viktigare i samhället. Fler
fäbodar även i norra Västerbottens kustland passar väl in i den bilden.
Gärde by har dokumenterade fäbodar på 1708 års karta för Geometrisk avmätning, där det nämns i text
att två hemmansägare haft fäbodar på Slättheden ”på Hökmarksskogen”, ungefär 1,5 km norr om UO, samt
att ytterligare en hemmansägare haft en fäbod ”på Hökmarksskogen” men utan att peka ut närmare var den
fäboden legat. Misstanken att denna tredje fäbod skulle vara Brännkälen motsägs av att vi inte hittat några
fynd som talar för en tidig 1700-talsdatering vid 2019 års förundersökning.
Enligt Helmer Fällman förhandlade Gärde by vid storskiftet till sig mark i ”Hökmarksskogen” för sina fäbodar. I Hökmark sker storskiftet år 1808-1810. Gärde by hade sitt storskifte 1764 och 1793. I det här fallet är
det troligt att det var Hökmarks storskifte som påverkade Gärde bys fäbodar. Det är troligt att det ändrade
ägoförhållanden som skapade problem och att det var därför som Gärdeborna förhandlat med Hökmarksborna för att lösa betesfrågan för Gärdebornas kor.
Kronoallmänningstrakten ”Bränntjeln” och Slättheden som låg mellan Hökmark, Vallen och Svarttjärn
uppläts enligt landshövdingens resolution 6 februari 1805 till Gärde byamän mot skogsränta. Detta enligt
ett dokument i Gärde byaarkiv, daterat till 25 februari 1857. (Uppgifter om dokumentet i byaarkivet; Ulf
Lundström, Skellefteå museum). Tiden för upplåtelsen stämmer ganska bra tidsmässigt med de arkeologiska
spåren som påträffats vid förundersökningen. Visserligen var Slätthedens fäbod redan etablerad, men upplåtelsen av marken bör ha inspirerat till någon form av utökad verksamhet från Gärdebornas sida, exempelvis
genom en etablering av fäboden i Brännkälen. Fädbodbruket var som mest utbrett vid mitten av 1850-talet
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(Fäbodar och fäbodskogar: biologiskt kulturarv i nordliga skogar. 2013), och det utökade behovet av betesmarker passar in i den bilden.
Det är troligt att Brännkälens fäbod blev till kort efter 1805, eller kring 1810 och att fäboden sedan övergavs vid 1914. Denna datering stämmer bra med karaktären på byggnadernas utseende och konstruktionsdetaljer (spismurrösen och syllstensrader). Munblåst, grönt fönsterglas fanns på 1700-talet, men blev ljusare
grönt ju längre fram i tiden det tillverkades. Det munblåsta glaset som vi påträffat vid den här fäboden är
ganska ljusgrönt och vår bedömning är att det är från 1800-talet. Dateringen av kritpipefragmenten stämmer
också tidsmässigt till en tidig 1800-tals datering, om den är från en produktion som gjordes fram till 1807. Att
helt utesluta en äldre datering kan vi dock inte göra, även om de arkeologiska fynden inte ger stöd för äldre
dateringar. Pollenanalysen, som vi strax kommer till öppnar en möjlighet för äldre dateringar.
Även om fäboden övergavs så sent att det fortfarande för några år sedan fanns sagesmän som kunde återberätta hur det sett ut på platsen, och lokalbefolkningen delvis märkt ut husgrunderna med plastkäppar någon gång på 1980-talet, är några av husgrunderna idag svåra att bedöma när det gäller riktning och storlek.
Albert Magnusson skriver om Lövångers fäbodar att det på Brännkälen fanns ”fyra stycken stugor”
(Magnusson 2001-2008, opublicerat manus). Det är alltså bostäderna han räknat, inte ladugårdarna. Vi har
bara hittat tre stugor med spismurröse. Det fjärde ”spismurröset”(A1) har vi konstaterat att det är ett röjningsröse innehållande skräp. Frågan är om A3 (källaren) är den fjärde byggnaden och att den då haft väggar av
timmer och ett tak, men utan ett spismurröse är den väl knappast bostadsmässig nog att kalla för stuga. En
gissning är att Magnusson, precis som vi gjorde först, tolkat A1 som ett spismurröse.
A1 var utmärkt med plastkäppar när undertecknad först besökte platsen i maj 2019, precis som flera av
de övriga grunderna. Plastkäpparna kan ha bidragit till förvirringen angående antalet stugor. Helmer Fällman
berättar på ljudinspelningen att det någon gång på 1970-talet sattes upp vita träkäppar där husen varit. Även
de yttre gränserna för fäboden markerades, med rödmålade tvåtums järnrör. Idag finns järnrören fortfarande
kvar, men däremot finns inga vita träkäppar. Förmodligen ersattes träkäpparna senare av de plastkäppar vi
kunde se innan vi startade fältarbetet. Vid utsättningen av plastkäppar har någon förmodligen tyckt sig se
mer än vad som fanns uppstakat från början och därför av misstag märkt ut röjningsröset A1 som en del av
ett hus.
När Fällmans berättelse spelades in någon gång under det första årtiondet på 2000-talet, förklarade han att
han var den ende gärdebon kvar i livet som mindes hur det sett ut på fäboden. Han besökte platsen på slutet
av 1920-talet när stugorna ännu stod kvar. Han beskrev senare hur fäbodarna stått placerade för konstnären
Arvid Nilsson som då målade en tavla som illustrerade fäboden (Bild 1). Fällman beskriver i ljudinspelningen
att Nilssons målning var en mycket bra avbildning hur det sett ut på platsen.
Helmer Fällman räknar på ljudinspelningen upp tre husägare på fäboden: Robert Wallstedt, Gustav Andersson och Kalle Pettersson, ”Tre stugor, tre ägare”. Antalet spismurrösen och stugor som vi hittat och undersökt
stämmer med Fällmans uppgifter.
Ladugårdar har vi hittat två av. Bedömningen om ladugårdarnas antal har stöd i Arvid Nilssons målning.
Skillnaden mot de tre stugorna är störande. Var gård bör ha en egen ladugård. En tredje ladugårdsgrund borde ha funnits någonstans, men det är inte säkert att den fanns inom det nu aktuella undersökningsområdet.
Brunnarna/groparna i de delundersökta ladugårdarna har mest troligt använts för salpetertillverkning. Från
ljudinspelningen med Helmer Fällman och i samtal med besökande lokalbefolkning är det återgivna minnet
väldigt levande. Salpetertillverkning beskrivs i boken Västerbotten genom tiderna på följande vis: Det var
”mycket arbetskrävande”...”På golven i salpeterladan utbreddes ett tjockt lager av myrjord, boss, sågspån,
agnar, sand, aska, kospillning; materialet kunde variera och tjockleken anges till 40-90 cm. Detta lager indränktes i kourin i många omgångar under tre somrar och skyfflades om flera gånger. Sedan urlakades
massan med vatten i stora kar”. Fortsatt process innebar att lagen skulle sjudas i en till två veckor och sedan
hälldes den upp för avkylning i grunda träbaljor tills salpetern kristalliserade sig (Sixtensson 1994). Den tydligt
uppbyggda terrassen i A10 skulle kunna vara rester av en sådan hantering, men stanken vid salpetertillverk-

ning beskrivs av Sixtensson som vedervärdig och man undrar ju verkligen hur detta har varit möjligt att göra
närheten av produktionen av mejeriprodukter som ost, smör och grädde på fäboden?
Helmer Fällman beskriver dock fähusen något annorlunda, med måckaråmme (gödselrännor) som lutade
så att kourinen av sig själv runnit till tunnorna för insamling. Normalt går gödselrännan bort till gödselluckan
i väggen på ladugårdens baksida. Frågan är om han själv sett det, hört det berättas, eller om han bara dragit
slutsatsen själv. Han besökte ju platsen efter att fäboden övergivits. Om urinen samlats in i tunnorna direkt
(där finns ju en salpeterbrunn, med trätunnan kvar än idag) är det troligt att urin enbart samlats in i tunnan
och att urin sedan forslats iväg. Själva salpetertillverkningen (med urin som vänds i jord) har i så fall skett någon annanstans än just i själva ladugården. I så fall har den uppbyggda jordterrassen inte varit indränkt med
kourin, och terrassens funktion är då fortfarande oklar.
Vi utgår rent generellt från att stugor med spismurrösen borde ha varit enkelstugor utifrån tidigare beskrivningar av fäbodbebyggelse. Huggna stenar i spismurröset antyder att spismurarna är byggda efter 1850.
Konstruktionsdetaljer och spiksorter pekar också på att byggnaderna är från senare hälften av 1800-talet.
Fäboden i sig kan dock ha kommit i bruk tidigare och det kan ha stått äldre byggnader på platsen. Någon
av grunderna som saknar spismurröse kan ha använts tidigare exempelvis källaren och kokplatsen. Det gröna blåsta fönsterglaset och kritpiperesterna pekar mot sekelskiftet 1700/1800, och tiden för storskiftet och
Helmer Fällmans berättelse om överenskommelsen mellan Hökmarksborna och Gärdeborna pekar mot 18001810. Vi kan dock inte helt utesluta att fäboden grundats tidigare, även om vi inte hittat några fynd i det
arkeologiska materialet som är äldre än sekelskiftet 1700-1800. Pollenanalysen på pollensekvensen ur myren
intill Gärde fäbod öppnar nämligen för den möjligheten:
Jan-Erik Walllin, Pollenlaboratoriet beskriver avtrycken från fäbodverksamheten i den närmaste myrens pollenarkiv på följande vis:
”Andelen kolpartiklar ökar kraftigt vid 20 cm’s nivån. En lokal röjningsfas kan verifieras. Här ökar även andelen pollen från ljung, starr och syror. Pollen från växter som förekommer på åkermark återfinns i proverna,
såsom spärgel och målla. I samtliga analyserade prover från denna tidsperiod förekommer pollen från sädesslaget korn. En samlad bedömning av pollenanalysen visar klart att lokala odlingar och betesmarker förekommer. Ett öppet odlingslandskap skapas. Tidsmässigt kan detta placeras till 1600-1800 tal.”
Efter det så minskar spåren efter fäbodverksamheten i den insamlade torvprofilen ur myren (bilaga 6:2).
Man ska då komma ihåg att det fanns fler fäbodar i trakten som kan ha gett avtryck i pollendiagrammet,
exempelvis den tidigare omnämnda fäboden vid Slättheden.
Kolskiktet under torven i UO:s sydvästra del är inte lätt att tolka. Det är bitvis tjockt och täcker en stor yta,
men eftersom vi inte hittat någon kolmila är det svårt att säga att det rör sig om medveten kolproduktion.
Inget kol finns bland grunderna på fäboden, undantaget A2 som har några kolade plankor vid spismurröset.
Helmer Fällman säger ju också att timret från några av byggnaderna kolades under andra världskriget. Det
mest logiska är att det gjordes på platsen, eller i direkt närhet till fäboden. Kolet vi ser i grävmaskinsschakten
skulle kunna röra sig om kol som spritts ut för att göra betesvallen mera frodig, för tamdjurens skull, men i
första hand bör vi nog utgå från att detta är rester från kolningen av timret.
Antikvarisk bedömning
Fäbodlämningen är en fornlämning. Den har med säkerhet tillkommit före 1850, (troligtvis vid 1800-1810),
den är en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk
och den är varaktigt övergiven.
Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Utfallet på de kvadratmeterrutor och schakt som öppnats har gett en relativt god uppfattning om området.
Viss osäkerhet finns i diverse gropar/rotvältor som finns inom UO. Bedömningen är att det dock inte finns
några större husgrunder som nu är okända inom UO, däremot kan någon skräpansamling/skräphög fortfa-
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rande finnas oregistrerad. Dock borde det finnas ytterligare en ladugård någonstans i närheten av fäboden
och en kolmila borde också finnas om Gärdeborna försökt göra kol på timret under andra världskriget. Det är
dock inte troligt att dessa finns inom UO, åtminstone borde en ladugårdsgrund ha kunnat ses ganska tydligt.
Om järnvägen (Norrbotniabanan), eller annan omfattande exploatering ska ske i området är det angeläget
att efter avslutad förundersökning utföra en arkeologisk undersökning på platsen (det som tidigare hette slutundersökning), för att noga dokumentera alla de delar av fornlämningen som ska tas bort.
Beslut om vilka övriga fortsatta åtgärder som bör utföras vid framtida exploateringar tas av Länsstyrelsen i
Västerbottens län.
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Utvärdering av arbetets genomförande
Den beräknade arbetstakten i Gärde var överoptimistisk när det gällde hur snabbt vi skulle hinna rensa rutor för
hand. Att avtorva mark med ymnig grästillväxt tar mycket tid, speciellt när fynd börjar framträda redan i torven.
Mer tid än beräknat lades också ned på att försöka lokalisera husgrundernas yttre begränsningar med skelleftepik och jordsond, något som var nödvändigt för att inmätningar av grunderna skulle vara möjliga. Husgrundernas placering och riktningar ansåg vi vara så viktiga att detta måste göras, trots att det var tidskrävande.
Fältarbetet tog 20 fältarbetsdagar. Vi var litet drygt två personer som grävde (inräknat tillfällig extra arbetskraft i form av en extra arkeolog och en byggnadsantikvarie under ett par dagar). I arbetsplanen räknade vi att
vi skulle gräva 4 m² per person och dag. Vi skulle gräva varje ruta i två eller fler stick om 5 cm djup.
4 m² x 20 dagar x 2 personer = 160 m².
Resultatet blev att vi handgrävde 44 m², alltså bara drygt en fjärdedel av de m² som vi tänkt att vi skulle
gräva. Ytmässigt syns det inte eftersom vi grävt ytor om 4,4 m² per husgrund, vilket motsvarar arbetsplanens
intention, men djupmässigt märks det, eftersom vi inte grävde alla stick som det var tänkt att vi skulle gräva
i djupled. Merparten av m²-rutorna grävde vi endast ett stick djupt. Vi har alltså inte grävt alla rutor i botten.
På enstaka ställen är det gjort, men inte i alla rutor. Min uppfattning är att vi ändå har lyckats med det som
förundersökningen var ämnad till, att få en uppfattning om fornlämningens karaktär och vad vi kan förvänta
oss av den vid en slutundersökning.
Utifrån lärdomen av förundersökningen anser jag att arkeologerna vid en slutundersökning behöver räkna
med färre m² per person och dag för att hinna gräva lämningen fullständigt i botten och för att göra allt kringarbete som krävs med inmätningar och annan dokumentation. Ju färre arkeologer som deltar i undersökningen, desto större procentuell andel av tiden går också till inmätningsarbete och dokumentationsarbete, vilket
bör tas med i beräkningen.
Utöver manuellt grävande och schaktning med grävmaskin, har övriga delar av förundersökningen innefattat MAL:s markkemiska kartering (fosfater och magetisk susceptibilitet), samt stick med sond och skelleftepikar.
Pollenanalyser har genomförts av Pollenlaboratoriet för att få förståelse för mänsklig påverkan på naturen.
Metoderna har alla bidragit till förståelsen av UO. Litteraturstudier och arkivstudier både före och efter fältarbetet har kompletterat kunskapen om UO. I detta fall har de arkivstudierna som gjorts varit väldigt viktiga för
att förstå platsens historia.
Arbetsplanen innehöll också en plan för kommunikativa insatser. En sammanfattning av resultaten kommer
att levereras till Trafikverket för publicering på deras webbplats, enligt arbetsplan. En föreläsning för boende
i Gärde och i Lövånger planerades också när förundersökningen var avslutad. Nu när rapporten är klar får vi
vänta tills Coronapandemin är över innan en föreläsning kan genomföras.
Skellefteå museum anser att förundersökningen har resulterat i ett bra underlag för Länsstyrelsen i den fortsatta prövningen, samt för Trafikverkets fortsatta planering.
Skellefteå Museum, Skellefteå 2020-04-16

Olof Östlund, arkeolog.
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Svartmorbäcken

Förundersökningsområde
Stenar
Anläggningar
Anläggning osäker utsträckning
Salpeterbrunn
Grop_eventuellt salpeterbrunn

795200

±

795250

0
10
20
Skala 1:500
Koordinatsystem: Sweref 99TM

Meter
40

© Lantmäteriet, dnr 109-2015/1943 (Geodatasamverkan)

Spismurrösen
Vattenbrunn
Uppbyggd terrass i ladugård
Strukna (naturbildningar)

Skellefteå museum

Bilaga 1:2

Grävmaskinschakt och undersökta rutor, Raä Lövånger 578.
795250

A10, Ladugård

A13, Vattenbrunn

A9, Ladugård

7161850

A7, Enkelstuga (Wallstedt)

A8, Ladugård
"A17" (rodvälta)

A18, Skräpansamling

7161850

795200

Dnr 090/2019

Schakt 3

A6, Enkelstuga (Andersson)
A4, Kokplats

Schakt 1
Schakt 2

A3, Källare

A14, Röjningsröse / skräphög
"A5" (rotvältor)

A2, Enkelstuga (Pettersson)
A12, Röjningsröse

7161800

A16, Röjningsröse

A1, Röjningsröse / skräphög

A11, Röjningsröse eller rotvälta

7161800

A15, Röjningsröse

Teckenförklaring

Svartmorbäcken

Förundersökningsområde
Anläggningar
Anläggning osäker utsträckning
Spismurrösen
Stenar
Rutor manuellt undersökta

795200

±

795250

0
0,01
0,02
Skala 1:500
Koordinatsystem: Sweref 99TM

Kilometer
0,04

© Lantmäteriet, dnr 109-2015/1943 (Geodatasamverkan)

Grävmaskinschakt
Salpeterbrunn
Eventuell salpeterbrunn
Uppbyggd terrass i ladugård
Strukna (naturbildningar)

Skellefteå museum
795200

Dnr 090/2019

Bilaga 1:3

Grävmaskinschakt och kollager, Raä Lövånger 578.
795250

A13, Vattenbrunn
A10, Ladugård

Höjdvärden
från MAL

A9, Ladugård

A7, Enkelstuga (Wallstedt)

7161850

7161850

A8, Ladugård

Schakt 3
A6, Enkelstuga (Andersson)

A18, Skräpansamling

A4, Kokplats

Schakt 1
Schakt 2

A15, Röjningsröse

A3, Källare A14, Röjningsröse / skräphög
A2, Enkelstuga (Pettersson)

A12, Röjningsröse

7161800

A16, Röjningsröse A11, Röjningsröse eller rotvälta

Teckenförklaring
Förundersökningsområde
Kollager i grävmaskinsshakt
Grävmaskinschakt
Anläggningar
Anläggning osäker utsträckning

Svartmorbäcken

MALs teckenförklaring

795200

±

795250

0
0,01
0,02
Skala 1:500
Koordinatsystem: Sweref 99TM

Kilometer
0,04

© Lantmäteriet, dnr 109-2015/1943 (Geodatasamverkan)

7161800

A1, Röjningsröse / skräphög

Skellefteå museum

Fosfatkartering, Raä Lövånger 578.

Bilaga 1:4

7161800

7161800

7161850

795250

7161850

795200

Dnr 090/2019

Svartmorbäcken

Teckenförklaring
Förundersökningsområde
795200

±

795250

0
0,01
0,02
Skala 1:500
Koordinatsystem: Sweref 99TM

Kilometer
0,04

© Lantmäteriet, dnr 109-2015/1943 (Geodatasamverkan)

Anläggningar
Anläggning osäker utsträckning
Graden av mörkblått i MALs kartering
visar var det är högst fosfatvärden

Skellefteå museum

Dnr 90/2019

Bilaga 2

Ritningsförteckning
Ritning Typ
Nr
1
Planritning
Skala 1:20
2

Planritning
Skala 1:20

3

Planritning
Skala 1:20

4

Planritning
Skala 1:20
Planritning
Skala 1:20

5

6
7

8
-

Objekt
Anl. 6, Husgrund, enkelstuga
”Gustav Andersson”, Rutorna 1, 2,
3 och 4
Rn 1
Anl. 7, Husgrund, enkelstuga
”Wallstedt”,
Rutorna 5, 6, 7 och 8
Rn 1
Anl. 8, Ladugård,
Rutorna 10, 11, 12, 13 och 14
Rn 1

Anl. 4, Kokplats,
Rutorna 15, 16, 17 och 18
Rn 1
Anl. 3, Källare,
Rutorna 19, 20 och 21.
(Rutorna 41 och 42 endast inmätta
digitalt)
Rn 1 (ruta 20 även Rn 2)
PlanAnl. 1, Röjningsröse/skräphög,
ritning
Rutorna 22, 23, 24, 25, 26 och 27
Skala 1:20 Rn 1
PlanAnl. 2, Husgrund, enkelstuga
ritning
”Pettersson”,
Skala 1:20 Rutorna 28, 29, 30, 31 och 32
Rn 1
PlanAnl. 9, Ladugård,
ritning
Rutorna 33, 34, 35, 36 och 37
Skala 1:20 Rn 1
Digital
Anl. 10, Ladugård,
Planritning Rutorna 38, 39, 40, samt 43 och
44
Rn 1 (ruta 40 även Rn 2)

Grävda
rutor
1, 2, 3, 4

Sign
datum
MEK
21/8
2019

Renritad
Ja

Bilaga
nr
2:5

5, 6, 7, 8

MEK
26/8
2019

Ja

2:6

OÖ,
MEK
26/8
2019
15, 16,
MEK
17, 18
28/8
2019
19,20,21, MEK
41, 42
29/8
2019

Ja

2:7

Ja

2:4

Ja

2:3

22, 23,
24, 25,
26, 27
28, 29,
30, 31,
32

Ja

2:1

Ja

2:2

Ja

2:7

10, 11,
12, 13,
14

33, 34,
35, 36,
37
38, 39,
40, 43,
44

MEK
3/9
2019
OÖ,
MEK
4/9
2019
MEK
6/9
2019
Enbart
inmätt
digitalt

Digital
2:8
planritning

De ritningar som har renritats är skannade från originalritningarna och sedan digitalt renritade.

Skellefteå museum

Dnr 090/2019

Anläggning 1, Röjningsröse / skräphög, planritning
795246

795248

795250

Bilaga 2.1

795252

7161816

Fynd (inmätta, GPS)

Makrofossilprover (Mp)
Pollenprover (Pp)

7161816

Teckenförklaring

Metalldetektorind. ej framgrävda
Stenar
Tegel

7161814

Rostjord under blekjord

Uppskattad omkrets på röse
F.17
Ruta 22

F.16

7161814

Kollager

Pp 2, under sten på Rn 2

55,06 m ö h

Ruta 23

F.18

Mp3

F.19

F.20

Ruta 25

55,55 m ö h

Markfast stenblock

7161810

Ruta 27

7161810

Ruta 24

F.14 F.15
F.13

7161812

7161812

Mp4

Ruta 26

7161808

7161808

55,02 m ö h

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

±
0

RAÄ nr: Lövånger 758
Socken: Lövånger

Fastighet: Hökmark S:11 och

Hökmark 13:6
Kommun: Skellefteå

Landskap: Västerbotten

0,5

795246

Län: Västerbotten

Meter
1

Rapport dnr: 90/2019
795248

Inventarienr:
795250

Ritning nr: 6

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:50 (original 1:20)
Rn: 1

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2019-09-3
Sign: MEK

795252

7161806

7161806

Objekt: Anläggning 1, Röjningsröse / skräphög

I

Bilaga 2.2

Anläggning 2, Husgrund (Pettersson), planritning
_
^
55,11 m ö h

F.31 F.91

F.30

F.26

Fynd (inmätta, GPS)

F.33
F.32

F.29
F.24

_
^
Ruta 32

Metalldetektorind. ej framgrävda
Stenar

F.27

Tegel

Ruta 30

54,80 m ö h

Metalldetektorfynd (Md)

Mörkbrun sand, nästan ingen blekjord
Sand med inblandning av kolbitar

Ruta 31

Raseringslager, brun sand utan tegel
Blekjord

Md.5

Bränt trä, ej helt förkolnat

_
^

Brun jord med tegelkross (raseringsmaterial)

7161823

F.28
Grävmaskinschakt 2

Teckenförklaring

55,00 m ö h

7161825

I

Dnr 090/2019

Spismurröse (ej undersökt)
Rostjord under blekjord

55,13 m ö h

Kollager i grävmaskinsshakt

54,99 m ö h

Första inmätning (uppskattning) av Anl 2

55,18 m ö h

Alternativ begränsning för Anl 2

54,80 m ö h

Anläggningar (säker begränsning)

Ruta 28

F.23

Ruta 29

7161819

Spismurröse, ej undersökt
(Uppskattad begränsing
under mossa)

F.22
Md.4

_
^

7161821

Grävmaskinschakt

54,80 m ö h
55,03 m ö h

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0920-73 55 10

F.46

±

RAÄ nr: Lövånger 578
Socken: Lövånger

Fastighet: Hökmark S:11 och

Hökmark 13:6
Kommun: Skellefteå

Landskap: Västerbotten

54,78 m ö h

Län: Västerbotten

Rapport dnr: 90/2019
0

1

795229

Inventarienr:

Meter
2

Ritning nr: 7

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:50 (original 1:20)
Rn: 1

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2019-09-04
Sign: MEK, OÖ

A12 Röjningsröse

795231

795233

795235

I

795237

795239

795241

I

795243

7161817

Objekt: Anläggning 2, Husgrund (Pettersson)

795245

7161815

Skriv ut som liggande A3

Skellefteå museum

Skriv ut som stående A3

795237

795239

795241

795243

795245

Skellefteå museum

Anläggning 3, Källare (kylkällare, mjölkkällare?), planritning

795247

Teckenförklaring
Fynd

7161837

_
^

Metalldetektorfynd
Metalldetektorind. ej framgrävda

Grävmaskinsschakt 2

Stenar (synliga)

7161837

Makrofossilprover (Mp)

Tegel

Anläggning osäker utsträckning

7161833

7161833

Vall i A3 är uppbyggd av upp och nedvända torvor, (rostjord uppåt, blekjord nedåt)
55,42 m ö h
55,29 m ö h
55, 16 m ö h

F.42
Mp.2Mp.5

Ruta 19

55,43 m ö h

F.11

54,98 m ö h
Ruta 20

7161831

55,20 m ö h

F.41

Ruta 41

Vall av uppskottad jord

7161829

7161831

Ruta 42
F.12

7161829

I

I

Vall av uppskottad jord

Ruta 21

55,36 m ö h

7161835

7161835

Anläggningar

Dnr 090-2019

Rostjord under blekjord

55,30 m ö h

55,47 m ö h

7161827

I

Rutor undersökta i Anläggning 2

F.32

F.29
F.24

Ruta 32

7161825

F.30

F.33

F.27
Ruta 30

Objekt: Anläggning 3, Källare (kylkällare?)

7161823

Ruta 31

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0920-73 55 10

Md.5

_
^

Socken: Lövånger

Fastighet: Hökmark S:11 och

Hökmark 13:6
Kommun: Skellefteå

Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

Rapport dnr: 90/2019

0
795237

1

Inventarienr:

Meter
2
795239

795241

795243

795245

Ritning nr: 5

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:50 (original 1:20)
Rn: 1

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2019-08-29
Sign: MEK

795247

Bilaga 2.3

±

RAÄ nr: Lövånger 758

7161823

F.31 F.91

F.26

7161821

7161825

F.28

7161821

I

7161827

Md.6

_
^

7161839

795249

795251

795253

795255

795257

795259

Teckenförklaring

Skellefteå museum

Anläggning 4, Kokplats, planritning

7161839

Skriv ut som stående A3

Fynd
Makrofossilprov (Mp1 under gryta)
Metalldetektorfynd (Md)

7161837

Metalldetektorind. ej framgrävda
Tegel

7161837

_
^

Dnr 090-2019

Stenar
Järngryta

F.8 F.9

55,67 m ö h
Vall av uppskottad jord

Raseringslager

55,23 m ö h

Rostjord under blekjord

Ruta 18

Anläggningar

7161835

7161835

Vall i A4 är uppbyggd av upp och nedvända torvor, (rostjord uppåt, blekjord nedåt)

55,40 m ö h

F.10
Ruta 17

7161833

7161833

55,23 m ö h
Ruta 16

55,45 m ö h

Vall av uppskottad jord

I

I

55,52 m ö h
Ruta 15
Mp1
55,30 m ö h
55, 55 m ö h
55,60 m ö h

55,55 m ö h

7161831

7161831

Järngryta

55,41 m ö h

Md.2Md.3

^^
_
_Md.1
_
^

7161823

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0920-73 55 10

Socken: Lövånger

Fastighet: Hökmark S:11 och

Hökmark 13:6
Kommun: Skellefteå

7161825

Koord.syst: SWEREF 99

Län: Västerbotten

Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2019-08-28

Rapport dnr: 90/2019

0

1
795249

795251

Sign: MEK

Inventarienr:

795253

795255

Skala: 1:50 (original 1:20)
Rn: 1

Landskap: Västerbotten

Meter
2

Ritningstyp: Plan

795257

795259

Bilaga 2.4

±

Ritning nr: 4

7161823

7161825

Objekt: Anläggning 4, Kokplats
RAÄ nr: Lövånger 758

I

I

7161827

Markfast stenblock

7161827

55,68 m ö h

7161829

7161829

Anläggning 14, skräphög
(ej undersökt)

Skriv ut som stående A3

795265

795267

795269

795271

795273

Skellefteå museum

795263

Anläggning 6, Husgrund (Gustav Andersson), undersökta rutor, planritning

795275

Teckenförklaring
7161847

"

Kolprover (Kp)

_
^

Metalldetektorfynd (Md)

7161847

Fynd

Markfast stenblock

Metalldetektorind. ej framgrävda

Uppskattad yttre gräns på spismurröse

7161843

7161843

Anläggningar

Dnr 090-2019

7161845

Rostjord under blekjord

7161845

Stenar

7161841
F.4
F.3

55,18 m ö h

Ruta 2

7161837

Ruta 4

F.2

Ruta 1

"

F.1
Kp.1

55,15 m ö h

55,46 m ö h

7161835

I

I
7161835

7161839

Ruta 3 - Spismurröset
(avtorvat - ej undersökt)

55, 75 m ö h

7161837

7161839

55,42 m ö h

I

55,50 m ö h

7161831

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0920-73 55 10

795263

Socken: Lövånger

Fastighet: Hökmark S:11 och

Hökmark 13:6
Kommun: Skellefteå

Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

Rapport dnr: 90/2019

0

1
795265

Inventarienr:

Meter
2
795267

795269

795271

Ritning nr: 1

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:50 (original 1:20)
Rn: 1

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2019-08-21
Sign: MEK

795273

795275

Bilaga 2.5

±

RAÄ nr: Lövånger 758

7161833

7161833

Objekt: Anläggning 6, Husgrund (Gustav Andersson)

7161831

I

7161841

55,49 m ö h

I

Bilaga 2.6

Anläggning 7, Husgrund (Wallstedt), planritning
Teckenförklaring

7161863

I

Dnr 090/2019

Fynd (inmätta, GPS)
Pollenprover (Pp)
Stenar

55,52 m ö h

Tegel
Spismurröse (endast avtorvat)

7161861

Metalldetektorindikationer

Raseringslager
Rostjord under blekjord

Spismurröse, "Ruta 9"
(avtorvat)

Anläggningar

Pp.1

7161859

Gärde gräns för UO

55,79 m ö h

55,56 m ö h
F.39
F.40

55,58 m ö h

55,30 m ö h

Ruta 5

7161857

55,27 m ö h
Ruta 6

55,46 m ö h

55,47 m ö h
Ruta 7

55,52 m ö h

7161855

Ruta 8

Markfast stenhäll
(endast avtorvad i ruta 8)

Objekt: Anläggning 7, Husgrund (Wallstedt)

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0920-73 55 10

RAÄ nr: Lövånger 578

Ritning nr: 2

Socken: Lövånger

Fastighet: Hökmark S:11 och

Hökmark 13:6
Kommun: Skellefteå

795241

Koord.syst: SWEREF 99

Län: Västerbotten

Höjdsyst: RH 2000

Upprättad: 2019-08-26

Rapport dnr: 90/2019

0

795243

Sign: MEK

Inventarienr:

Meter
2

1

Skala: 1:50 (original 1:20)
Rn: 1

Landskap: Västerbotten

±

Ritningstyp: Plan

Röjningsröse

795245

795247

795249

I

795251

795253

795255

I

7161853

55,45 m ö h

795257

795259

7161851

Skriv ut som liggande A3

Skellefteå museum

Skriv ut som stående A3

795269

795271

795273

Teckenförklaring

795275

795277

55,54 m ö h

7161861

Fynd (inmätta, GPS)
Pollenprover (Pp)

7161861

795267

Skellefteå museum

Anläggning 8 och Anläggning 9. Ladugårdar (Fähus), planritning

Metalldetektorind. ej framgrävda
Stenar (synliga)

55,66 m ö h

A8_tegel

Anläggning 9

Rostjord under överlagrad sand

55,57 m ö h

Påfört lager, grävt ett stick
Ruta 35

F.35

55,49 m ö h

Rostjord under blekjord

55,52 m ö h

Grop -eventuell salpeterbrunn

Ruta 34

Anläggningar

55,40 m ö h

Gärde gräns för UO

F.34

Markfast sten

Ruta 36
55,65 m ö h

7161857

7161857

Ruta 33

7161859

55,32 m ö h

Ruta 37

Dnr 090-2019

7161859

Grop, mörkgrå sand

55,51 m ö h

55,45 m ö h
Pp.3
Ruta 14

7161855

55,28 m ö h
Påfört lager
ej genomgrävt
i SV-halvan av ruta 14
55,73 m ö h

I

I

7161855

55, 64 m ö h

Anläggning 8

7161853

7161853

55,61 m ö h

Grop ev. Salpeterbrunn

F.5

Ruta 10

54,81 m ö h

F.6

55,39 m ö h

Ruta 11

7161851

7161851

Ruta 13

F.7

Ruta 12

7161849

7161849

I

I
55,56 m ö h

55,49 m ö h

795267

Fastighet: Hökmark S:11 och

Hökmark 13:6
Kommun: Skellefteå

Landskap: Västerbotten
Län: Västerbotten

Rapport dnr: 90/2019

0

Inventarienr:

Meter
2

1
795269

795271

795273

795275

(Anl 9)

Ritningstyp: Plan
Skala: 1:50 (original 1:20)
Rn: 1 (ruta 14 till Rn 2)

Koord.syst: SWEREF 99
Höjdsyst: RH 2000
Upprättad: 2019

Sign: Anl 8:OÖ & MEK

26/8, Anl 9: MEK 6/9

795277

Bilaga 2.7

±

Socken: Lövånger

Ritning nr: 3 (Anl 8) och nr 8

7161847

Kulturmiljöavdelningen
Box 146, 931 22 Skellefteå
Telefon: 0920-73 55 10

RAÄ nr: Lövånger 758

7161845

7161847
7161845

Objekt: Anläggning 8 och Anläggning 9, ladugårdar (fähus)

Markfast stenblock

Skriv ut som stående A3

795263

795265

795267

795269

795271

Teckenförklaring

7161875

795261

7161875

795259

Fynd (inmätta, GPS

_
^

Metalldetektorfynd

Skellefteå museum

Anläggning 10, Ladugård (Fähus), planritning

Metalldetektorindikationer

7161873

Salpeterbrunn
Rutor grävda ett stick i påförda lager

Dnr 090-2019

Rostjord under blekjord

55,40 m ö h

7161873

Stenar (synliga)

Uppbyggd terrass i ladugård
Anläggningar

55,30 m ö h

F.43

55,63 m ö h

F.45

Ruta 44

F.93

55,25 m ö h

Md.7

7161869

7161869

F.44

55,20 m ö h

7161871

7161871

Gärde gräns för UO

_
^

I

I
Ruta 43
Uppbyggd terrass
(påförda jordlager)

55,62 m ö h

55,29 m ö h

Salpeterbrunn

55,39 m ö h

F.38

7161865

Ruta 39
F.36
F.89
F.88
F.87

54,68 m ö h botten av salpeterbrunn

55,17 m ö h

F.37

55,57 m ö h

55,40 m ö h

7161865

Ruta 38

7161867
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Beskrivningar av undersökta anläggningar
(Översikt anläggningar, bilaga 1:1)
De fyndnummer som anges är antingen inmätta med Trimble mätinstrument eller förda till den ruta där de
hittades. De fynd som enbart är förda till grävd ruta har rödmarkerade fyndnummer och har inte markerats
på planritningarna över respektive anläggning.
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Anläggning 1, Röjningsröse / skräphög (A1)
A1 ligger i södra delen av förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och bilaga 2:1).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som ett oregelbundet stenröse, oregelbundet runt,
ca 2 x 2 m i diam och 0,5 m h, delvis övervuxet med mossa och lingonris.
A1 troddes vid fältarbetets start vara ett spismurröse, men vid undersökning framkom att alla stenarna var
naturrunda (ingen huggen) och ej medvetet kallmurade. Ett kollager och rikligt med skräp visar att röset använts som skräpdeponi. De höga fosfathalterna kring A1 understryker också detta (bilaga 1:4).
Vid nedrensning av rutorna 22-27 påträffades direkt under torven ett lager med kol och sot, 2-5 cm tjockt,
i rutorna 25 och 26 närmast röset, samt även i den SÖ delen av ruta 27. Under lagret med kol och sot fanns
normal markföljd (blekjord). Även vid avtorvning av röset (ruta 24) framkom kol och sot mellan stenarna.
Längre från röset framträdde normal markyta med blekjord och rostjord direkt under torven, dock med enstaka fynd även här.
Grävda rutor och fynd i A1:
Ruta 22: F16 (porslin), F17 (porslin)
Ruta 23: Kol och sot vid röset. F47 (porslin), F48 (spik), F49 (brända ben), F50 (fönsterglas), F56 (spik)
F90 (brända ben) .
Ruta 24: Kol och sot i röset. F57 (fönsterglas), F58 (porslin). Fynd som inte tillvaratogs: spik.
Ruta 25: Kol och sot vid röset. F13 (porslin), F14 (knapp), F15 (obrända ben), F19 (porslin), F20 (keramik).
Fynd som inte tillvaratogs: tegel, glas.
Ruta 26: F51 (knapp), F54 (fönsterglas?), F55 (tegel),
Ruta 27: F18 (porslin).Fynd som inte tillvaratogs: tegel.
Pollenprov: (Pp 2) togs under sten i kollagret i botten av röset.
Makroprov: (Mp 3 respektive MP 4) i kollagret under och vid röset.
Övrigt: Ett försök gjordes att datera organiskt material från pollenprovet Pp 2, men analysdata blev oläsbart
eftersom dateringen var för ung.
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Anläggning 2, Husgrund efter enkelstuga ”Petterson” (A2)
A2 ligger i sydvästra delen av förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och bilaga 2:2).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som ett spismurröse med huggna stenar ca 2,1 x 1.5
m (NNV-SSÖ) delvis övervuxet med mossa, gräs och lingonris. Spismurröset har en namnskylt ”Petterson”.
Byggnaden som stått här bör ha varit en enkelstuga precis som övriga bostadshus på normala fäbodar i norra
Västerbotten. Tydliga hörnstenar för stugknutarna saknas dock och stugans riktning är svårorienterad.
Vid nedrensning av rutorna 28-29 sydöst om spismurröset påträffades förutom ett raseringslager innehållande sot och kolbitar från spismurröset också en bitar av brända plankor som låg ytligt i och strax under torven. Under dessa påförda lager finns naturliga marklager med blekjord och rostjord vilket innebär att stugan
haft trägolv och att den byggts utan att marken under byggnaden skadats.
Kol och sot finns också direkt under torven i ytorna söder och sydväst om spismurröset i A2, där stenar som
förefaller vara lagda i rad (bilaga 2:2). Det är utanför den yta som först ansågs vara stugans troliga utbredning. De brända plankbitarna i ruta 29 gav intrycket att de hamnat vid spismurröset i ett senare skede, efter
att fäboden övergetts. Den och de rakt lagda, små stenarna (0,1- 0,3 m stora, lokaliserade med skelleftepik),
skulle kunna en del av en senare konstruktion, kanske eventuellt ett litet skjul.
Ytterligare tre rutor, ruta 30-32, rensades ned ett par meter NNÖ om spismurröset. Redan i torven var ruta
30 fyndförande och en sten i samma ruta bedömdes till att börja med vara en möjlig hörnsten. Nu i efterhand
mera osäkert eftersom inga ytterligare hörnstenar kunde bekräftas. Tre tegelstenar ”en hel och två nästan
hela”, intill denna större sten. I rutorna närmast spismurröset (ruta 30-21), låg ett raseringslager med brunfärgad sand under torven, innehållande både krossat tegel och hela tegelbitar. Detta raseringslager kunde inte
ses i ruta 32 längst från spismurröset.
Grävda rutor och fynd i A2:
Ruta 28: Raseringsrester innehållande tegelkross och kolrester. Fynd som inte tillvaratogs: tegel.
Ruta 29: Kolflisor i rutan och några större svedda brädor, inte helt genombrända. Tegelkross under torven
med enstaka större bitar med avtryck av gräs. Fynd: F21 (knapp av vitt glas), F22 (beslag), F23 (spik),
F59 (spik). Fynd som inte tillvaratogs: spikar, fönsterglas.
Ruta 30: F24 (porslin), F25 (rödgodskeramik), F26 (porslin), F27 (beslag), F28 (spik), F29 (porslin). Fynd som
inte tillvaratogs: tegel, glas
Ruta 31: F30 (rödgodskeramik), F31 (rödgodskeramik). F92 (tegel)
Ruta 32: F32 (rödgodskeramik), F33 (porslin).
Metalldetektorfynd vid sidan av rutorna: Md 4 (spik) och Md5 (fragment av järngryta) - kvarlämnade in
situ.
Övrigt: Ett fynd påträffades också vid sidan av rutorna vid detektering med skelleftepik: F46 (buteljglas, med
ristning)
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Anläggning 3, Källare, (mjölkällare?) (A3)
A3 ligger i mitten av förundersökningsområdet, drygt 9 m nordost om spismurröset i A2 (se bilaga 1:1 och
bilaga 2:3).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en kvadratisk grop (NV-SO) med tillhörande låg jordvall, överväxt av gräs. Den invändiga gropen mätte ca 2,6 x 2,6 m och ca 0,3 m dj. Kring gropen fanns en vall
0,4 - 0,5 m br och 0,1 - 0,2 m h. I anläggningens SO-sida finns en öppning i vallen, en nedtrampad ingång
till byggnaden. Vallen tolkas som en grund till en källare.
Vid nedrensning av rutorna 19-21 samt rutorna 41-42 framkom att vallen sannolikt är gjord av uppskottat
material från gropen, inklusive torv. Stora rötter i ruta 21 byggde på vallens upplevda höjd och gjorde det
svårgrävt, men där fanns normal markföljd på ytan av vallen och sondning i vallen antyder ytterligare marklager under. Även den intilliggande Ruta 19 visade ett blekjordslager under torven, vilket den inte borde ha om
en källare grävts på platsen. Har en äldre naturlig grop använts för att skapa åtminstone en del av källaren?
Direkt under torven i botten och mitten av nedgrävningen (källaren) framkom en stor sten vid rensning av
ruta 20. Den ligger konstigt till om den inte har haft någon funktion. Stenen har kanske fungerat som köldackumulator för att hålla källaren sval.
Grävda rutor och fynd i A3:
Ruta 19: F12 (handtag till panna). Fynd som inte tillvaratogs: tegel.
Ruta 20: F11 (fönsterglas), F 41 (fönsterglas), F 42 (lercylinder/naturbildning?) Fynd som inte tillvaratogs: tegel.
Ruta 21: Ruta 41: Ruta 42: Makroprov: (Mp 5) togs invid den stora stenen, under en mindre sten.
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Anläggning 4, Kokplats (disk och mjölkberedningsplats) (A4)
A4 ligger i mitten av förundersökningsområdet, drygt 7 m öster om källaren A3 (se bilaga 1:1 och bilaga 2:4).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en låg jordvall kring en oregelbundet kvadratisk, grop
(NNV-SSO), överväxt av gräs. Vallen kring gropen var 0,5 - 0,1 m br och 0,1- 0,2 m h. Den invändiga gropen
mätte ca 2 x 2 m och 0,05 - 0,1 m dj. I anläggningens SSÖ-sida finns en öppning i vallen, en nedtrampad ingång till byggnaden. I anläggningens västra vall, i det sydvästra hörnet av grunden, fanns redan före påbörjad
undersökning, synligt konturerna av en kallmurad halvcirkelformad eldplats under gräset. I eldplatsen stod
det fortfarande kvar en järngryta.
Vid avtorvning av den kallmurade eldplatsen, samt avtorvning och nedrensning av rutorna 15-18 framkom
att vallen sannolikt är gjord av uppskottat sand från gropen. Vallen har under torven ett tunt blekjordsskikt
som övergår till orangegul rostjord. Kan vara hela torvbitar inklusive blekjord och rostjord som placerats som
en vall ovanpå. Sondning gav dock inte tydliga besked om dubbla marklager. Fragment av en eller två kritpipor påträffades utanför vallen i norr..
Den kallmurade eldplatsen är ingrävd i marken och sanden i vallen ger stöd till kallmuren hela vägen upp i
jämnhöjd med de översta stenarna.
Gropen i anläggningens mitt är inte mycket djupare än omkringliggande mark utanför vallen, men den är
fylld av raseringsmaterial. Rutorna i gropen rensades inte ned djupare än till Rn 1, men sondning i ruta 15 och
ruta 16 visade ett 0,2 m tjockt raseringslager.
Anläggningen är en kokplats avsedd för diskning av mjölkkärl och andra redskap som hör mjölberedning
till. Den typen av kokplatser finns avbildade med fotografier från andra fäbodar och har då ofta ett mindre,
lätt tak för att tillåta eldning utan skorsten, och öppna sidor, eventuellt med ett staket istället för vägg. Två
större stenar i två av vallens fyra hörn har kanske haft en funktion för ett eventuellt tak.
Vid A4:s sydvästra hörn är A14, en skräphög som inte undersöktes, bortsett från att en signal från metalldetektorn föranledde avtorvning för att lokalisera metallfynd.
Grävda rutor och fynd i A4:
Ruta 15: Fynd som inte tillvaratogs: tegel, grönt fönsterglas.
Ruta 16: Fynd som inte tillvaratogs: tegel.
Ruta 17: Fynd som inte tillvaratogs: grönt fönsterglas
Ruta 18: F8 (kritpipa), F9 (rödgodskeramik), F10 (beslag).
Metalldetektorfynd vid sidan av rutorna: Md1 (mynningsfragment av kittel), Md2 (järnkrok) och
Md3 (handtag) - alla kvarlämnade in situ. Även den stora järngrytan i den kallmurade eldplatsen lämnades
kvar in situ.
Makroprov: (Mp1 togs under järngrytan i eldplatsen i botten av Rn1.
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Anläggning 6, Husgrund efter enkelstuga ”Gustav Andersson” (A6)
A6 ligger i nordöstra delen av förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och bilaga 2:5).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en husgrund med tydligt spismurröse med huggna
stenar, samt hörnstenar för stugknutar och enstaka syllstenar. Grunden var till stora delar övervuxen med
mossa, gräs och lingonris Uppskattade mått på grunden är 6,7 x 4,2 m (NNV-SSO). Spismurröset vid den
östra långsidan mäter ca 1,4 x 1,4 m (NNV-SSO) och 0,6 m h.. En namnskylt, ”Gustav Andersson”, står vid
spismurröset.
Vid nedrensning av rutorna 1-2 SSO om spismurröset och ruta 4 sydväst om spismurröset noterades att
blekjord och rostjord var opåverkade av byggnaden där det inte fanns grundstenar eller spismur. Alla fynd
påträffades i torv, eller direkt under torv. Spismurröset är välbevarat och ger ett intryck av att allting som stått
ovanpå fundamentet inklusive skorstenen har plockats ned och fraktats bort i god ordning.
Tolkning: Byggnaden som stått här bör ha varit en enkelstuga precis som övriga bostadshus på fäbodar i
norra Västerbotten. Med placeringen av spismuren och hörnstenarna på grunden går det att säga att ingången varit på långsidan i det sydsydvästra hörnet av stugan, därinnanför har en farstu funnits och innanför det
ett mindre rum/kammare. Det stora rummet har funnits i stugans NNV del, till vänster sett från farstun, med
öppenspisen i det SSO hörnet av rummet. Naturlig markyta under torven innebär att huset haft trägolv och
att stugan byggts och brukats utan att skada underliggande mark.
Grävda rutor och fynd i A6:
Ruta 1: F1 (beslag)
Ruta 2: F2 (beslag)
Ruta 3: Själva spismurröset avtorvades (plockades inte ned). Består av huggna stenar 0,2-0,5 m stora.
Ruta 4: F3 (tegel), F4 (syllspik). F60 (fönsterglas), F61 (träspets)
Kolprov: (Kp1) togs invid hörnsten, men eftersom kolet låg i torvnivå var kvaliteten tveksam. Daterades ej.
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Anläggning 7, Husgrund efter enkelstuga ”Gustav Andersson” (A7)
A7 ligger i norra delen av förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och bilaga 2:6).
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som ett tydligt spismurröse med huggna stenar. Resten av
stuggrunden, hörnstenar och syllstensrader, kunde anas som förhöjningar i mossa och lingonris. Uppskattade
mått på grunden utifrån inmätningarna är 6,6 x 4,6 m (NO-SV). Spismurröset vid den nordvästra långsidan
mäter ca 1,4 x 1,4 m (NV-SO) och 0,5 m h.. En namnskylt, ”Wallstedt”, står vid spismurröset.
Vid nedrensning av rutorna 5-8 sydöst om spismurröset samt avtorvning av ruta 9 (spismurröset) noterades
att blekjord och rostjord var opåverkade av byggnaden. En överlagring av den naturliga markytan från den
raserade spismuren, innehållande tegel och murbruk fanns huvudsakligen i ruta 5 och 6.
Syllstenarna i grunden lokaliserades genom att sticka med jordsond och skelleftepik. På sina ställen var
stenarna kraftigt överväxta och det var inte möjligt att rensa fram alla stenar i grunden inom rimlig tid, men
tillräckligt många för att kunna visa husgrundens begränsning. De stenar som syns i översiktsritningen (bilaga
2.6) är de som lättast gick att lokalisera och mäta in.
Tolkning: Byggnaden som stått här bör ha varit en enkelstuga precis som övriga bostadshus på fäbodar i norra Västerbotten. Med placeringen av spismuren, syllstenarna och hörnstenarna på grunden går det att säga
att ingången varit på långsidan vid det västra hörnet av stugan. Innanför ytterdörren har en farstu funnits och
innanför det ett mindre rum/kammare. Det stora rummet har funnits i stugans sydvästra del, till vänster sett
från farstun, med öppenspisen i det norra hörnet av rummet. Naturlig markyta under torven innebär att huset
haft trägolv och att stugan byggts och brukats utan att skada underliggande mark.
Grävda rutor och fynd i A7:
Ruta 5: F39 (keramikdetalj, rödgods), F40 (porslin i Rn 2) Rutan innehöll i raseringsrester av spismuren.
Fynd som inte tillvaratogs: tegel, murbruk, fönsterglas, vitt porslin.
Ruta 6: Rutan innehöll i raseringsrester av spismuren. Fynd som inte tillvaratogs: tegel, fönsterglas.
Ruta 7: Fynd som inte tillvaratogs: porslin, glas
Ruta 8: Stor markfast sten i hela rutan. Inga fynd.
Ruta 9: Själva spismurröset avtorvades (plockades inte ned). Består av huggna stenar 0,2-0,5 m stora och
raseringsmassor innehållande tegel och murbruk/sand. Fynd som inte tillvaratogs: tegel, porslin, spik.
Pollenprov: (Pp 1) togs under sten i framkant på spismurröset, under röset (i underkant på raseringsmassorna
ovanför orörd markyta).
Övrigt: Ett försök gjordes att datera organiskt material från pollenprovet Pp1, men analysdata blev oläsbart
eftersom dateringen var för ung.
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Anläggning 8, Ladugårdsgrund (A8)
A8 ligger i norra delen av förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och bilaga 2:7), med ett avstånd av 1,5 m till
A9 i nordväst. Med förbehåll att luckan mellan syllstensraderna inte visar avstånd mellan två byggnader, utan
istället kanske visar en rumsindelning i en större byggnad.
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en rektangulär grund, 7,6 x 6,1 m stor (NO-SV),
med tydliga syllstensrader. Syllstenarna är kraftigt övervuxna med tjock grästorv. Ytterligare syllstenar finns
kännbara med skelleftepik och jordsond, men gick inte att få fram med enkla medel. De stenar som syns i
översiktsritningen (bilaga 2.7) är de som lättast gick att lokalisera och mäta in.
Vid nedrensning av rutorna 10-13 noterades en ansamling med packade runda stenar, som till en början
bedömdes vara naturlig moränsten 0,1-0,2 m stora. Efter jämförelse med marken i grävmaskinsschaktet
(schakt 3) 6,5 m SÖ om A8, där sådan tätpackad moränsten inte fanns, är bedömningen att stenen i de
grävda rutorna troligtvis ditlagd av människor. Stenen ligger dock i blekjord, inte i torven, och provstick utanför grunden indikerar också en del moränsten. I de undersökta rutorna noterades blekjord och rostjord var
opåverkade av byggnaden. En överlagring av den naturliga markytan kunde dock ses i ruta 11 (bara några
cm tjock och framför allt i ruta 14 där överlagringen var 0,15-0,25 m tjock. Konturerna i nuvarande markyta
antyder också att överlagringar mest finns närmast syllstensraderna.
En grop finns centralt i grunden, och den skulle kunna vara rester av en salpeterbrunn. I ruta 10 grävdes
ungefär en fjärdedel av gropen. Stenpackningen tar slut vid kanten av gropen. I ruta 11 och 12, närmare syllstensraden var marken delvis överlagrad med sand, vilket även var fallet med ruta 14 där det noterades vara
”väldigt mycket matjord” 15-25 cm tjockt, ovanpå den naturliga markytans blekjord och sten. Matjorden
upplevdes väldigt fet och nästan som lera i konsistensen. I samtliga rutor verkar naturlig markyta finnas kvar
under påförd jord eller sten. Rutorna grävdes ett stick under torven.
Intill syllstenarna i ruta 14 påträffades litet krossat tegel. I ruta 10 påträffades rester av en rutten bräda med
spik och invid den, i ruta 12 påträffades 3 täljda träspetsar som skulle kunna vara änden av trästörar.
Tolkning: Byggnaden som stått här har varit en ladugård. Ingången bör enligt de illustrationer som finns ha
legat i den sydvästra sidan av byggnaden. Det är logiskt och enligt gängse ”gårdsstruktur” i Västerbotten att
ladugårdsporten är riktad in mot den övriga bebyggelsen på fäboden, inte ut mot skogen. Gropen i husgrundens mitt är mest troligt en salpetergrop där kornas urin samlats för salpetertillverkning. Jorden som ovanpå
ursprunglig markyta har placerats där som en medveten del av processen med salpeter. På den av Arvid
Nilssons tavlor som mest liknar Brännkälens fäbod finns bara två ladugårdar bredvid varandra. A8 och A9 är
därmed troligen en byggnad, om det är den här fäboden som Nilsson illustrerat.
Grävda rutor och fynd i A8:
Ruta 10: F5 (spik)
Ruta 11: F6 (spik)
Ruta 12: F7 (spik), F78 (spik), F79 (spetsade störändar)
Ruta 13: Ruta 14: Fynd som inte tillvaratogs: tegel.
Pollenprov: (Pp 3) togs i botten av kulturlager invid syllsten i husgrunden.
Övrigt: Organiskt material från pollenprovet Pp 3 14C-analyserades och gav en ålder i intervallet
1680 -1740 e Kr och 1800-1930 e Kr. Den oprecisa dateringen är tyvärr normal på grund av den platå som
finns i kalibreringskurvan för de senare århundradena.
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Anläggning 9, Ladugårdsgrund (A9)
A9 ligger i norra delen av förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och bilaga 2:7), med ett avstånd av 1,5 m till
A8 i sydöst. Med förbehåll att luckan mellan syllstensraderna inte visar avstånd mellan två byggnader, utan
istället kanske visar en rumsindelning i en större byggnad.
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en rektangulär grund, 5,7 x 3,4 m stor (NO-SV), med
tydliga syllstensrader. Syllstenarna är kraftigt övervuxna med tjock grästorv. Ytterligare syllstenar finns kännbara med skelleftepik och jordsond, men gick inte att snabbt få fram med enkla medel. De stenar som syns i
översiktsritningen (bilaga 2.7) är de som lättast gick att lokalisera och mäta in.
A9 är tydligt avskild i syllstensraderna från de andra två ladugårdarna vilket under fältarbetet gav intryck av
att den inte var en del av ladugården A8 som den ligger närmast. Grunden är dock liten för att vara en ladugård, det behövs inte många kor för att den ska bli full. Om A8 och A9 är en ladugård skulle det kunna vara
så att syllstenar saknats i mitten därför att en port funnits på framsidan och en annan port för gödselutkast
kan ha funnits på baksidan.
I det södra hörnet av A9 finns en märklig detalj, en rektangulär ansamling av stenar, 1,4 x 1,1 m (NV-SO)
och 0,2 m h. Stenansamlingen som först troddes vara rester av ett spismurröse, men som vid avtorvning visade sig vara ett lager med naturligt formade (ej huggna) stenar. De har avsiktligt lagts på plats som en rektangulär ”stensättning”. Enligt en äldre Gärdebo som besökte undersökningen är detta ett ”brounderrede” och
några av de stenar som lagts överst ska enligt besökaren ha varit stöd för golvplank på bron.
I de rutor som grävdes, (rutorna 33-37), framkom naturliga marklager med blekjord och rostjord under
torven vilket innebär att ladugården troligtvis, åtminstone delvis, hade trägolv. Ingen överlagring av jord, eller
gödsel/strö som i A8 och A10.
Tolkning: Byggnaden som stått här har varit en ladugård, eller troligen en del av en större ladugård (A8+A9).
Detta skulle kunna vara ett förvaringsrum, liknande det lägre liggande rummet som finns i A10. På den av Arvid Nilssons tavlor som mest liknar Brännkälens fäbod finns bara två ladugårdar bredvid varandra. Ingången
bör enligt de illustrationer som finns ha legat i den sydvästra sidan av byggnaden.
Grävda rutor och fynd i A9:
Ruta 33: F80 (spik)
Ruta 34: F34 (spik), Fynd som inte tillvaratogs: glas
Ruta 35: F35 (fönsterglas), F81 (porslin)
Ruta 36: F82 (fönsterglas), F83 (spik)
Ruta 37: -
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•
Anläggning 10, Ladugårdsgrund (A10)
A10 ligger i norra delen av förundersökningsområdet (bilaga 1:1 och bilaga 2:8), med ett avstånd av 4,3 m
till A9 i sydöst..
Anläggningen kunde innan undersökningen ses som en rektangulär grund, 8,5 x 6,0 m stor (NV-SÖ),
med tydliga syllstensrader. Syllstenarna är kraftigt övervuxna med tjock grästorv. Ytterligare syllstenar finns
kännbara med skelleftepik och jordsond, men gick inte att få fram med enkla medel. De stenar som syns i
översiktsritningen (bilaga 2.8) är de som lättast gick att lokalisera och mäta in. Två tredjedelar av husgrunden
har en uppbyggd golvyta eller terrass. Att grunden också hade en lägre del som inte hade en uppbyggd golvyta/terrass upptäcktes först när den nordvästra syllstensraden påträffades i det höga gräset sista dagarna av
fältarbetet, när vi aktivt började arbeta med A10.
Vid nedrensning av rutorna 38-40 noterades till att börja med att blekjord och rostjord saknades, och
sedan när ruta 40 grävdes djupare framkom att där var en 20-25 cm tjock överlagring med brun jord/sand
ovanpå ursprunglig markyta med blekjord och rostjord. Först efter att överlagringen upptäckts påträffades
också den nordvästra syllstensraden. Då öppnades rutorna 43-44 för rensning och där noterades normal
markyta med blekjord och rostjord.
I husgrundens uppbyggda terrass finns en grävd grop som fodrats med trä (framkom vid sondning). Denna
grop är en salpeterbrunn enligt besökande lokalbefolkning med rötter i Gärde by. Gropens botten är 0,5 m
under naturlig markyta och ca 0,75 m under den översta delen av det påförda jordlagret. En mindre grop
(men lika djup) bredvid salpeterbrunnen är av oklar funktion. Salpterbrunnar på fäboden bekräftas av vittnesmål från en ljudinspelning av Gärdebon Helmer Fällman som besökte platsen som barn. Den påförda jorden
är en del av hanteringen av kornas urin vid salpetertillverkningen.
En lägre golvyta har behållits i den nordvästra änden av byggnaden. Det skulle kunna vara ett annat rum,
kanske avsett som förråd eller för förvaring, men troligtvis inte för mjölk eftersom även det rummets ytterväggar och tak var utsatt för solens värmestrålning. En öppning i syllstensraden på den nordvästra sidan mot det
lågt liggande rummet kan ha varit en ingång. Tre järnkrokar eller -hakar som möjligtvis skulle kunna vara en
del av upphängningen för en dörr påträffades i ruta 44 (F43-F45).
Övriga fynd i husgrunden är en stor spik (F36) som satt i förmultnande trä nära den sydvästra syllstensraden
men i överlagringen.
Tolkning: Byggnaden som stått här har varit en ladugård. Ingången bör enligt de illustrationer som finns ha
legat i den sydvästra sidan av byggnaden. Det är logiskt och enligt gängse ”gårdsstruktur” i Västerbotten att
ladugårdsporten är riktad in mot den övriga bebyggelsen på fäboden, inte ut mot skogen. Gropen i mitten av
den uppbyggda terrassen är troligen en salpetergrop där kornas urin samlats för salpetertillverkning. Jorden
ovanpå ursprunglig markyta har placerats där som en medveten del av processen med salpeter.
Grävda rutor och fynd i A10:
Ruta 38: - inga fynd i första sticket, men metalldetektorn indikerade metall längre ned i det påförda jordlagret,
men dessa hann vi inte med att plocka fram.
Ruta 39: F36 (spik), F84 (spik). Fynd vid sidan av Ruta 39 vid avtorvning av ”stensatt farstukvist”: F87 (fönsterglas), F88 (porslin), F89 (spik). Alla fynd i Ruta 39 är från det påförda jordlagret.
Ruta 40: F37 (porslin), F38 (spetsade störändar), F91 (fönsterglas). Alla fynd i ruta 40 är från det
påförda jordlagret.
Ruta 43: F85 (spik)
Ruta 44: F43 (J-format järnföremål), F44 (U-format järnföremål) , F86 (spik). Fynd som inte tillvaratogs: spik.
Metalldetektorfynd vid sidan av rutorna: Vid sidan av Ruta 44: F45 (U-format järnföremål)
Övrigt: Där finns på översiktsritningen i bilaga 2:8 ganska många indikationer på metallfynd vid den SV
syllstensraden. Detta är delvis beroende på hög intensitet på arbete med metalldetektor just vid den sidan av
terrassen.
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Ej undersökta, registrerade anläggningar inom förundersökningsområdet
Ett antal registrerade anläggningar inom förundersökningsområdet undersöktes inte under denna förundersökning hösten 2019. De mättes enbart in för positionsbestämning och fotograferades. (Översiktskarta
anläggningar bilaga 1:1). Några korta rader om var och en av dessa anläggningar är ändå på sin plats.
•
Anläggning 11, Röjningsröse (eller rotvälta) (A11)
A11 är en ansamlad hög med stenar , 1,8 x 0,8 m stor (NV-SÖ) och ca 0,3 m h. A11 ligger knappt 6 m söder
om A1 (Röjningsröse/skräphög). Den avlånga formen skulle dock kunna innebära att detta är en rotvälta. Ej
undersökt.
•
Anläggning 12, Röjningsröse (A12)
A12 är en ansamlad hög med stenar och tegelstenar synliga i en markskada. Anläggningen är oregelbundet
oval, 1,5 x 1,0 m stor (NV-SÖ) och ca 0,2 m h. Den finns knappt 5 m söder om spismurröset i A2 (Husgrund).
Ej undersökt.
•
Anläggning 13, Vattenbrunn (A13)
A13 är en rektangulär vattenbrunn med träinfodring. Den mäter 0,7 x 0,6 m (VNV-SSÖ). Brunnen ligger 18 m
nordväst om A7 (Husgrund) Brunnen ligger utanför förundersökningsområdet, men mättes in efter utpekande av lokalbefolkning. Ej undersökt.
•
Anläggning 14, Röjningsröse / skräphög (A14)
A14 är en rund hög som ligger alldeles intill och söder om A4 (Kokplats). Högen är oval och mäter 2,8 x 2,5
m (V-Ö) och 0,2 m h. Ej Undersökt, men lyftad torv vid indikering av metalldetektor. Metalldetektorfynden
Md1 - Md 3 (Mynningsfragment av kittel, Järnkrok och ett handtag till ett järnkärl eller gryta) påträffades i
norra kanten av högen. Vid söket med metalldetektor framkom också glas och tegel.
•
Anläggning 15, Röjningsröse (A15)
A15 är en stenhög som framkom vid avtorvning med grävmaskin. Högen är oregelbundet oval och mäter
3,2 x 2,2 m (VSV-ÖNÖ) och 0,2-0,3 m h. Anläggningen ligger drygt 11 m västsydväst om spismurröset i A2
(Husgrund). Anläggningen upptäcktes när ett tiotal stenar påträffades i schaktet. Med sond och skelleftepik
avgränsades anläggningen vid sidan om och öster om schaktet. I östra kanten är en sten som troligtvis är
markfast, mot vilken röjningsstenarna placerats A15 och i schakten närmast A15 är ett skikt med träkol som
finns i en stor del av undersökningsområdets västra del, både norr och söder om A15. Ej undersökt.
•
Anläggning 16, Röjningsröse (A16)
A16 är en stenhög synlig som en upphöjning under torven och kännbar med jordsond och skelleftepik.
Anläggningen är rund och mäter 1, 6 m i diameter. Anläggningen ligger knappt 12 m sydöst om A15 (Röjningsröse). I grävmaskinsschakt 2 som passerar intill A16 finns några enstaka stenar som skulle kunna vara
utspridda stenar från anläggningen. Ej undersökt.
•
Anläggning 18, Skräpansamling (A18)
A18 är en ansamling av skräp. Inom en yta av ca 2 x 2 m framkom skräp i form av förkolnade plankbitar, korrugerad plåt och tegelbitar i det kolskikt som täcker en stor del av undersökningsområdets västra delar. A18
framkom i Schakt 1 vid avtorvning med grävmaskin.
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Sammanfattande beskrivningar av grävmaskinsschakt							
Schakten (Schakt 1 - 3) avbanades till ett djup där vi kände oss säkra på att inget mer fanns att hitta i schakten.
Vanligtvis innebar detta ett djup på 5- 10 cm under torven. Här är en kort genomgång av schakten. För alla
schakts geografiska position hänvisas till bilaga 1:2.
•
Grävmaskinsschakt 1
Schakt 1 är ungefär 98 m långt och har en bredd på ungefär 1 m. Schaktet har en sydlig halva som går från
SÖ till NV och en nordlig halva som går från SV till NO (bilaga 1:3).
I den södra halvan av schaktet är normal markföljd under torven, med blekjord och rostjord. I stora delar av
schaktets norra halva framkom ett kollager i den sydvästra delen. Nordöst om kollagret finns inga naturliga
marklager, där finns ingen blekjord och endast fläckvis med rostjord. Marken verkar alltså skadad ned till
C-horisonten i den delen av schaktet. I det kollager som fanns schaktets norra halva påträffades en skräpansamling (A18).
•
Grävmaskinsschakt 2
Schakt 2 är ungefär 72 m långt och har en bredd på ungefär 1 m. Schakt 2 har liksom Schakt 1, en sydlig
halva som går från SÖ till NV och en nordlig halva som går från SV till NO (bilaga 1:3).
I den södra halvan av schaktet är normal markföljd under torven, längst i öster, med blekjord och rostjord.
Längre västerut i den södra halvan av schaktet är ett kollager som fortsätter in i den norra halvan av schaktet
och vidare mot nordöst. Nordöst om kollagret finns, precis som i Schakt 1, inga naturliga marklager. Där finns
ingen blekjord och endast fläckvis med rostjord. Marken är skadad ned till C-horisonten i den delen av schaktet. I det kollager som fanns schaktets södra halva påträffades ett röjningröse (A15).
•
Grävmaskinsschakt 3
Schakt 3 är ungefär 4 m långt och har en bredd på ungefär 1 m. Schakt 3 går från NV till SO (bilaga 1:3).
I schaktet är normal markföljd under torven med blekjord och rostjord. Där, nära den högsta punkten på
undersökningsområdet, förekommer också ställvis med moränsten som inte ses i de andra två grävmaskinsschakten.
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Spik

5

8

7

6

Syllspik

Spik,
handsmidd
Spik
Spik,
handsmidd
Spik
Spik,
handsmidd
Kritpipa Kritpipa,
fragment

Syllspik

Lera

Järn

Järn

Järn

Järn

8

1

1

2

1

3

8,5

2,8

1,5

3,2

6-27

45

220
mm L,
30 mm
diam
över
skallen,
10 mm
tj
30 resp
37
31

43-67

4

Tegel

Lera

Tegel

97,9

3

1

Järn

Beslag

2

Beslag

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Järn
1

F nr Sakord Fynd
kategori
1
Beslag Beslag

A8,Ladugård
A8, Ladugård
A8, Ladugård
A4. Kokplats.

A6, Husgrund.

R 18

R 12

R 11

R 10

R4

R4

R2

R1

A6, Husgrund.

A6, Husgrund.
A6, Husgrund.

Ruta

Kontext

795271,59 55,22
795269,32 55,17

795269,22 55,15

795273,30 55,28
795274,52 55,38
795273,20 55,22
795253,46 55,20

7161837,20

7161837,29
7161838,08

7161838,03

7161850,99
7161851,13
7161850,64
7161834,92

Järnbeslag med fem hål, varav
det mittersta fyrkantigt. I ett
av beslagets hål är också en
böjd järnten, 80 mm lång.
Järnbeslag med tre hål, i ett
hål sitter en krökt spik.
Dessa tegelbitar togs in som
exempel på tegel från fäboden. En av bitarna har en
fasad kant.
Syllspik (rälsspik) framför
spismurröset.

Möjligen från två olika pipor. Det finns två bitar med
rökkanal med anslutning till
huvud, som inte passar ihop.
Ett möjligt sigill (bråkdel).

Z
(möh)
795272,06 55,17

E

N
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Knapp

Ben

Porslin

15

16

Porslin,
fragment

Ben,
ej brända

Knapp

1

6

Järn

Lera

Lera

Ben

8

2

1

6

Glas

Zinklegering

1

Järn

2,0

R 18

A4. Kokplats.

16 mm
diam.

13-29

7-12

A1,
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1,
Röjningsröse,
skräphög.
A1,
Röjningsröse,
skräphög.
R 22

R 25

R 25

R 25

R 19

R 20

R 18

Ruta

Kontext

51x25x5 A4. Kokplats.
20-30
A3, Källare.
216-66- A3, Käl10
lare.

12,3 50 resp
82

0,4

7,2

6,5

9,5

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Lera
2
13,3 34-40

7161811,65

7161811,62

7161811,59

7161830,93

7161830,32

7161834,03

7161834,88

N

Ett urval av bitar från de pors- 7161813,63
linsfragment som fanns.

Det större är en ryggkota.

Tillverkad av Zink-legering!

Ett urval av bitar från de
porslinsfragment som fanns.
Reliefdekor på några bitar.

Handblåst glas, ljust grönt.

Gul-glaserad insida. Två mynningsbitar som passar ihop
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38

14

F nr Sakord Fynd
kategori
9
KeraGlaserat
mik
rödgods,
fragment
10 Beslag Beslag,
del av
11 FönsGlas,
terglas fragment
12 Hand- Handtag
tag till till panna
panna
13 Porslin Porslin,
fragment

795248,91 55,07

795249,43 55,12

795249,46 55,10

795249,45 55,09

795242,33 54,94

795243,18 54,95

795253,52 55,40

Z
(möh)
795253,44 55,28

E

Skellefteå museum			
Dnr 90/2019
			
Bilaga 4
												Fyndlista

Keramik

Knapp

Beslag

Spik

Porslin

Keramik

20

21

22

23

24

25

En
halv knapp
Beslag,
del av
Spik,
handsmidd
Porslin,
fragment
Rödgods

Keramik

Porslin,
fragment

Lera

Lera

Järn

Järn

Glas

Lera

Lera

Porslin

1

2

1

1

1

1

6

22

4,0

8,5
42

35-43

15,9 88

<0,1 12 mm
diam
43,3

1,0

10,3 23-32

15,2 17-34

19

9

Lera

Porslin

18

Porslin,
fragment

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Lera
6
5,0
20-28

F nr Sakord Fynd
kategori
17 Porslin Porslin,
fragment
R 22

A1,
Röjningsröse,
skräphög.
A1,
Röjningsröse,
skräphög.
A1,
Röjningsröse,
skräphög.
A1,
Röjningsröse,
skräphög.
A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
R 30

R 30

R 29

R 29

R 29

R 25

R 25

R 27

Ruta

Kontext

N

795249,16 55,03

795249,21 55,01

795237,66 54,74
795237,23 54,81
795237,84 54,86
795237,90 54,89

7161811,14

7161811,06

7161818,89
7161819,18
7161825,26
7161825,32

Beige-vit botten, förmodligen
hörande till kaffekopp.
Yttersida av kärl, Spjälkad
(insida saknas)

Vitglaserad med tre synliga
hål av fyra.
Ett halvt hål synligt där beslaget brutits av.
Handsmidd, kraftigt böjd.

Hårt bränd, svartnad mynningsdel av kärl som varit ca
6-7 cm i diameter.

Sållfynd inmätt ungefär varifrån sållmassorna kom.

795249,33 55,09

Z
(möh)
795249,64 55,06

E

Ett urval av bitar från de pors- 7161811,96
linsfragment som fanns.

Ett urval av bitar från de pors- 7161813,63
linsfragment som fanns.
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Keramik
Keramik
Keramik
Porslin

Spik

Fönsterglas
Spik

Porslin

30

34

35

37

36

33

32

31

Porslin

29

Porslin,
fragment

Glas,
fragment
Klippspik

Porslin,
fragment
Spik

Rödgods

Rödgods

Porslin,
fragment
Rödgods

Lera

Järn

Glas

Järn

Lera

Lera

Lera

Lera

Lera

Järn

Spik

28

1

1

15

5

14

13

1

3

1

1

1

22

41

24-48

36,1 L: 177
Diam på
skalle:
13
6,8
39

43,6 15-65

7,5

51,1 11-69

28,6 20-53

8,0

15,4 24-50

1,1

15,5 93

A10, Ladugård

A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
A2, Husgrund.
A9, Ladugård
A9, Ladugård
A10, Ladugård

A2, Husgrund.

R 40

R 39

R 35

R 34

R 32

R 32

R 31

R 31

R 30

R 30

R 30

R 30

A2, Husgrund.
39,4 82x28x4 A2, Husgrund.

7161825,27

7161824,96

7161824,69

7161825,22

7161825,38

7161824,66

7161825,58

N

7161864,97

7161857,18

Del av vitt fat. Påträffat i det 7161865,04
påförda jordlagret "terrassen"

Ett urval av glasskärvor från
rutan. Klart glas.
Spik som vid påträffandet
"satt i trä" (förmultnade
trärester)

Fragment av kärl i kaffekopps- 7161825,63
storlek, vit.
Klippspik.
7161856,94

Gul-glaserad insida.

Gul-glaserad insida.

Gul-glaserad insida.

Del av mindre fat, i kaffefatsstorlek.
Kvadratiskt beslag, rundat i
ena änden. Vridet, med tre
hål, i ett hål är en spik.
Böjd till krok i ena änden.
Skulle kunna vara en hasp.
Rostklumpar i ändarna försvårar tolkning.
Beige-vit.
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40

Spik

Järn

Ruta

Kontext

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Lera
1
14,4 77

F nr Sakord Fynd
kategori
26 Porslin Porslin,
fragment
27 Beslag Beslag

795265,76 55,37

795263,83 55,43

795268,96 55,47

795270,23 55,36

795238,11 54,95

795238,37 54,92

795236,74 54,69

795237,20 54,76

795237,68 54,83

795237,27 54,80

795237,61 54,75

Z
(möh)
795237,70 54,89

E
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44

U-format
järn-föremål

J-format
järn-föremål

J-format
järn-föremål
U-format
järn-föremål

Järn

Järn

Lera

Glas

Lera

1

1

1

1

1

L: 14
Diam: 6

19

22

43,4 77-3710

22,7 73-2810

0,6

0,5

1,3

2-25

43

42

41

40

7,4

Lera

KeraRödgods
mik-detalj
Porslin Porslin,
fragment
FönsGlas, fragterglas ment
handblåst
Natur-bildning?

39

2

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Trä
2
8,6
L: 52,
Diam:
22-23

F nr Sakord Fynd
kategori
38 SpetSpetsade
sade
störändar,
störän- del av
dar

A10, Ladugård

A10, Ladugård

A3, Källare.

A7, Husgrund.
A3, Källare.

R 44

R 44

R 20

R 5,
(Rn 2)
R 20

R5

R 40

A10, Ladugård

A7, Husgrund.

Ruta

Kontext

795242,55 54,94

795242,64 54,80

Lercylinder liknande del av
7161830,83
kritpipe-skaft. Brunt och
"uppbyggt" av ringar.
J-fomat järnstycke. Kan vara
7161870,40
någon form av gångjärnsdetalj eller hake till dörr. Se även
F 44 och F 45.
U-fomat järnstycke, liknar
7161869,90
en jättestor märla. Kan vara
någon form av gångjärnsdetalj eller hake till dörr. Se även
F 43.

Grönt glas, bedöms som
handblåst (luftbubblor)

795263,14 55,24

795263,06 55,21

795250,39 55,33

7161829,73

Z
(möh)
795265,47 55,33

E

795251,04 55,23

N

Spetsade pinnar, samlade på
7161865,67
samma ställe. Troligtvis ändar
på störar. En luktar grankåda.
Påträffat i det påförda jordlagret "terrassen"
"Svarvad" lerdetalj, kanske
7161858,23
från fot, eller till handtag på
lock.
Vit med blå dekor.
7161857,86

Kommentar
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41

Spik

Ben

Fönsterglas

49

50

Glas, fragment

Brända
ben

Glas

Ben

Spik,
Järn
handsmidd

Lera

48

Porslin,
fragment

8

7

2

15

7,5

2,3

5,8

12-33

5-19

30-60

22,4 11-38

65-15-4

Porslin

5,8

47

1

Glas

Buteljglas

46

R 23

R 23

R 23

R 23

_

Vid sidan av
Ruta
44

A10, Ladugård

Intill A2,
påträffad
vid avtorvning
av stenar.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.

Ruta

Kontext

N

Klart glas. Några bitar brända
med kaviteter efter luftbubblor på ena sidan. En skärva är
grön , obränd och handblåst
med luftbubblor.

Ett urval av porslin i rutan.
Flera bitar har blå dekor.

U-fomat järnstycke, liknar
en jättestor märla. Kan vara
någon form av gångjärnsdetalj eller hake till dörr. Se även
F 43.
Brunt, tjockt och böjt glas,
7161816,19
förmodligen från butelj.
Möjligtvis ristade bokstäver på
skärvan.

Kommentar

42

Buteljglas,
fragment

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Järn
1
38,7 78-3110

F nr Sakord Fynd
kategori
45 U-forU-format
mat
järn-förejärn-fö- mål
remål

795235,48 54,73

Z
(möh)
795262,73 55,22

E
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FönsGlas, fragterglas? ment

Tegel

Spik

55

56

Klippspik

Tegel

Järn

Lera

Glas

Lera

54

Porslin,
fragment

1

1

6

2

5,5

1,3

1,3

2,0

75

20

10-18

16-25

12

Porslin

<
0,1

53

1

Ben

Ben

52

Brända
ben

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Glas
1
3,2
19-20
mm
diam.

F nr Sakord Fynd
kategori
51 Knapp Knapp
R 26

A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
Röjningsröse,
skräphög.
R 23

R 26

R 26

R 26

R 26

Ruta

Kontext

Avtryck av grässtrån eller
träfibrer.

Klar respektive sotig

Bränd. Kaviteter efter luftbubblor på ena sidan. Glas,
troligtvis färgat med mangan.

Kommentar

N

E

Z
(möh)
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43

Träspets
Ben

Spik

Fönsterglas
Porslin

61

63

64

65

62

Fönsterglas

60

Glas,
fragment
Porslin,
fragment

Brända
ben
Spik

Träspets

Glas,
fragment

Spik

Lera

Glas

Järn

Ben

Trä

Glas

Järn

Spik

3

5

3

1

1

6

2

27-72

23-47

22-35

L:43,
diam:7
25

10,0 31-41

9,0

<
0,1
4,8

0,4

14,4 L:10 till
50

8,6

20,9 15-47

59

9

Lera

Porslin

58

Ruta

A6, Husgrund.
A7, Husgrund.
A7, Husgrund.
A7, Husgrund.
A7, Husgrund.

A6, Husgrund.

Ru5

R5

R5

R5

R4

R4

A1.
R 24
Röjningsröse,
skräphög.
A1.
R 24
Röjningsröse,
skräphög.
A2, Hus- R 29
grund.

Kontext

Två handsmidda, en tråddragen.
Klart glas.

Den längre troligen en klippspik. Den kortare är del av
spik.
Ett urval av glasskärvor ur rutan. Merparten är klart plant
glas, men ett är grumligt och
deformerat av hetta
Liten träpinne (avbruten) med
täljd spets, svedd.

Ett urval av bitar från de porslinsfragment som fanns. Delar
förefaller vara från en kopp
och ett fat.

Grönt och klart fönsterglas
samt tjockare klart glas (butelj?). Vissa verkar brända.

Kommentar

44

Porslin,
fragment

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Glas
9
13,7 13-66

F nr Sakord Fynd
kategori
57 FönsGlas,
terglas fragment

N

E

Z
(möh)
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Porslin

Spik

Fönsterglas

74

75

76

2
5
4

1
1
1

Lera

Glas

Lera

Järn

Järn

Järn

4

1

2

5

Glas
33-40

8-37

R9

R9

R9

R9

R8

R8

R7

R7

R7

R6

R6

A7, Husgrund.

A7, Husgrund.
A7, Husgrund.
A7, Husgrund.
A7, Husgrund.

Ruta

Kontext

A7, Husgrund.
14,1 43x35x3 A7, Husgrund.
4,2
72
A7, Husgrund.
14,3 32-68
A7, Husgrund.
1,1
36
A7, Husgrund
18,5 17-90
A7, Husgrund

76,7 60

37,7 47-59

10,0 15-40

5,0

3,4

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Glas
4
1,5
1-18

Porslin,
Lera
fragment
Spik,
Järn
handsmidd
Glas,
Glas
fragment

F nr Sakord Fynd
kategori
66 FönsGlas,
terglas fragment
handblåst
67 FönsGlas,
terglas fragment
68 Porslin Porslin,
fragment
69 FönsGlas,
terglas fragment
70 KeraGlaserat
mik
rödgods,
fragment
71 Fot till Järnfot till
gryta
gryta
72 Beslag Beslag, del
av
73 Spik
Klippspik

Den största biten är handblåst, där finns en luftbubbla.
Glaset är dock mera klart än
grönt på tre av fyra bitar.

Dekor med röd och blå blomma mot vit botten.
Troligen handsmidd.

Gul-glaserad insida. Alla fyra
bitarna passar ihop, varav en
mynningsbit.
Förmodligen från gjutjärnsgryta på tre ben.
Rektangulärt utformat beslag,
avbrutet, med kvadratiskt hål.

Ett urval av glasskärvor ur
rutan. Klart glas.
Porslin, skärvorna förmodligen
från kopp eller mindre kärl.
Klart glas

Grönt glas, bedöms som
handblåst

Kommentar

N

E

Z
(möh)
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Porslin

Fönsterglas
Spik

Spik

Spik

Spik

Fönsterglas

Porslin

82

84

85

86

87

88

83

Porslin,
fragment

Glas,
fragment

Spik

Spik

Spik

Porslin,
fragment
Glas,
fragment
Spik

Spik

Lera

Glas

Järn

Järn

Järn

Järn

Glas

Lera

Järn

81

80

Trä

Spetsade
störändar
Spik

79

2

25

1

1

4

9

7

9

1

3

1

74

8-25

43

78

70

26-47

1,4

18-25

28,7 10-70

6,2

5,4

9,6

14,8 27-53

14,0 15-46

3,9

1,7

11,8 50-68

4,1

A10, Ladugård

A10, Ladugård
A10, Ladugård
A10, Ladugård

A9, Ladugård
A9, Ladugård
A9, Ladugård
A9, Ladugård
A10, Ladugård

R9

A7, Husgrund
A8, Ladugård
A8, Ladugård

-

-

R 44

R 43

R 39

R 36

R 36

R 35

R 33

R 12

R 12

Ruta

Kontext

Påträffat vid avtorvning av
"stensatt" farstukvist, Klart
glas.
Påträffat vid avtorvning av
"stensatt" farstukvist, Klippspik.

Klippspik.

Ett urval av bitar från de porslinsfragment som fanns.
Ett urval av glasskärvor ur
rutan. Klart glas.
Merparten är klippspik, någon
enstaka är handsmidd
Klippspik, men kanske också
handsmidd spik som deformerats av rost.
Klippspik.

Spetsade pinnar, samlade på
samma ställe. Troligtvis ändar
på störar.

Klippspik.

Troligen del av kaffefat

Kommentar

46

Spetsade
störändar,
del av

Järn

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Lera
1
2,9
32

F nr Sakord Fynd
kategori
77 Porslin Porslin,
fragment
78 Spik
Spik

ca
7161864,6

ca
7161864,6

N

ca
795263,2

ca
795263,2

E

Z
(möh)
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93

Tegel

Tegel, frag- Lera
ment
K ä t - K ä t t i n g , Järn
tingdel (del av), till
vagn eller
släde

Glas

92

Glas,
fragment

1

1

10

10,9 33

13,2 15-36

5-44

Fönsterglas

5,2

91

16

Ben

Ben

90

Brända
ben

Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)
Järn
1
13,4 100

F nr Sakord Fynd
kategori
89 Spik
Spik
-

A10, Ladugård

A2, Hus- R 31
grund.
A10, La- dugård

A1,
R 23
Röjningsröse,
skräphög.
A10, La- R 40
dugård

Ruta

Kontext

N

Ett urval av glasskärvor ur ruta
40. Klart glas, handblåst. Påträffat i det påförda jordlagret
"terrassen"
Hittad vid F31, därför samma 7161824,96
koordinater.
Hittat vid metalldetektorsök- 7161869,09
ning

Påträffat vid avtorvning av
ca
"stensatt" farstukvist, Grädd- 7161864,6
vitt porslin. En av bitarna med
röd dekorlinje.

Kommentar

Z
(möh)

795265,32 55,53

795236,74 54,69

ca
795263,2

E
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Material Antal V ikt Mått
(g)
(mm)

Kätting

Järn

1

Ej inplockade fynd som påträffats med metalldetektor

Ej inplockade fynd som påträffats med metalldetektor
Ej inplockade fynd som påträffats med metalldetektor

Ej inplockade fynd som påträffats med metalldetektor

I kanten
av A14

I A2

Just utanför A2,
mellan
A2 och
A3
I A10

Inplockat metalldetektorfynd
(F93))

Ej inplockade fynd som påträffats med metalldetektor

I kanten
av A14

I A2

Ej inplockade fynd som påträffats med metalldetektor

I kanten
av A14

Kommentar

Kommentar

Ruta

Kontext

Kontext
48

Md
7

Metalldetektorfynd, ej insamlade men identifierade
Md Sakord
Material Antal
nr
Md MynJärn
1
1
nings
-fragment
kittel
Md JarnJärn
1
2
krok i
vinkel
Md HandJärn
1
3
tag till
järnkärl
eller
gryta
Md Spik
Järn
1
4
Md FragJärn
1
5
ment
järngryta
Md JärnJärn
1
6
band
till
tunna

F nr Sakord Fynd
kategori

7161869,09

7161827,10

7161822,86

7161818,51

7161830,15

7161830,21

7161830,11

N

N

Z
(möh)

795265,32 55,53

795238,17 55,02

795236,91 54,76

795236,97 54,77

795254,56 55,46

795254,44 55,47

Z
(möh)
795254,42 55,46

E

E
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Dnr 90/2019
									
			
Bilaga 4
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Bilaga 5:1
										 Jordprover, Makrofossil

49

50

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
Bilaga 5:2
											Jordprover, Pollen

51

52

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
											

Bilaga 5:3
Kolprover

53

54

Skellefteå museum			
Dnr 87/2018
			
											

Bilaga 6:1
C-dateringar

14

55

Jordprov 1 kommer från A7, husgrund, enkelstuga
Jordprov 2 kommer från A1, röjningsröse / skräphög
Jordprov 3 kommer från A8, ladugårdsgrund
Kommentar: Gärde jordprov 3 (labnummer Ua-64261) är det enda jordprov som gav en korrekt datering.
Benämningen pMC på de översta två dateringarna betyder precent modern carbon vilket innebär 1950 eller
yngre. Labnummer Ua-64262 till Ua 64264 är dateringar som gjorts på den pollensekvens som tagits upp ur
den näraliggande myr som Pollenlaboratoriet analyserat för att återge vegetationshistorien i området.
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Bilaga 6:1
C-dateringar

14

56

Labnummer Ua-64261 från Anläggning 8, ladugård är det enda jordprov som gav en korrekt 14C-datering
från undersökningsområdet.
Labnummer Ua-64262 till Ua 64264 är dateringar som gjorts på den pollensekvens som tagits upp som en
borrkärna ur den näraliggande myr som Pollenlaboratoriet analyserat för att återge vegetationshistorien i

Kommentar om 14C-platåer:
Allt levande andas in 14C-istoper från luften, och det lagras i djuret eller växten. Eftersom 14C bara kan tillföras
när organismen andas, slutar tillförsen när den dör. Då bryts sakta de radioaktiva (och därmed också instabila)
14
C-isotoperna i kroppens/växtens celler ned och försvinner. Det som gör det möjligt att göra 14C-dateringar är
att vi vet att halveringstiden för 14C, den är 5 730 år. Det går alltså att mäta ålder genom att jämföra mängden
14
C med de stabila kolisotoperna 12C och 13C, som inte sönderfaller.
Vid 14C-datering får man en teknisk 14C-ålder (en rådatering) som kallas kol-14 år, eller 14C-år BP. (BP =
before present alltså före nutid, d v s före år 1950, när metoden började användas). Dessa 14C-år motsvaras
tyvärr inte av kalenderår eftersom halten av den radioaktiva kolisotopen 14C i atmosfären genom tiderna har
varierat. Detta går att ordna genom att kalibrera 14C BP-dateringen med kalibreringskurvor som oftast bygger
på jämförelser med dendrokronologi (årsringsdateringar av träd). Med en kalibreringskurva omvandlar går det
alltså att omvandla 14C-år till kalenderår.
Det naturliga variationerna av C14 i atmosfären beror på att minskad solaktivitet ökar antalet radioaktiva
14
C-istotoper. När variationerna är stora bildas platåer i kurvonra som gör det svårare att precisera kalenderår.
En väldigt stor förändring av 14C-halterna i atmosfären har under de senaste århundradena skett, när extra
mycket kolisotoper har tillförts till atmosfären under den industriella revolutionen. Förbränning av kol och olja
medför utsläpp av koldioxid till atmosfären. Utsläppen innehåller kol där det inte finns några 14C-isotoper kvar
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Bilaga 6:1
C-dateringar

14

57

C-datering från Anläggning 8, ladugård,

1				14

eftersom kol och olja är växter som varit döda i miljoner år. Det gör att det blir en snedfördelning, där halten
14
C blir för liten mot vad den borde vara.
Dateringen med en ålder av 99 ± 27 BP -år från Anläggning 8 (se diagram ovan) är på grund av detta
en problematisk datering som ger stor spännvidd för sannolikheterna om vilket kalenderår som är det korrekta. Hade halten av 14C hade varit mera konstant, skulle den blå kalibreringskurvan i grafen (ovan) vara
jämt fallande, men variationen av 14C i atmosfären skapar i det här fallet en platå med flera mindre toppar
i kalibreringskurvan. De små topparna i den blå kurvan finns i ett tidsinterval ända från slutet av 1600-talet
till och med 1900-talets början. Den BP-datering som syns i den lodräta röda linjen har sin topp på ett ställe
i kalibreringskurvan där den "träffar" den blå kurvan på flera ställen. BP-dateringen får alltså flera möjliga
träffar för vilket kalenderår som är rätt för dateringen, vilket illustreras av sannoliksfördelningen (de svarta
topparna i diagrammet) och tidsaxeln i den nedre kanten. En korrekt datering ligger för den här dateringen
med 95,4% sannolikhet mellan 1680 och 1740 e.Kr. eller mellan 1800 och 1930 e.Kr.
Hade den röda linjens BP-datering istället "träffat" den blå kurvan där kurvan är jämt sluttande hade dateringen blivit exaktare i kalenderår räknat.
(En bra , men mera utförlig ammanfattning om 14C-metoden med massor av referenser finns i Magnusson
2013, se litteraturlistan)
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Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)
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Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)
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Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)
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Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)
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Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)
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Bilaga 6:2
								 		
Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)
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Bilaga 6:2
								 		
Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)
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Bilaga 6:2
								 		
Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)

66
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Bilaga 6:2
								 		
Vegetationsutveckling
											(Pollenanalys, myr)

67

68

Kommentar till pollenanalysen på följande sidor:
Pollenprov 1 kommer från A7, husgrund, enkelstuga
Pollenprov 2 kommer från A1, röjningsröse / skräphög
Pollenprov 3 kommer från A8, ladugårdsgrund
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Pollenanalys, jordprover
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Pollenanalys, jordprover
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Pollenanalys, jordprover
											

72
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Pollenanalys, jordprover
											

73

74
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75

Kommentar: Provet MP 5 kommer från samma källare (A3) som MP 2. Det är alltså inte en
härd. Det blev fel i underlaget som Skellefteå museum skickade till Sofi Östman vid MAL
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											Makrofossilanalys
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Kommentar: Provet MP 5 kommer från samma källare (A3) som MP 2. Det är alltså inte en
härd. Det blev fel i underlaget som Skellefteå museum skickade till Sofi Östman vid MAL

Skellefteå museum				Dnr 87/2018					Bilaga 7
												Fotolista
Fotolista											
Nr: 1-158, digitala bilder (RIMG, IMG)
Topografi: Gärde Fäbodar (Brännkälens fäbod) Lövånger socken, Skellefteå kommun, Västerbotten
Objekt: Fornlämning Raä Lövånger 578
Typ av uppdrag: Arkeologisk förundersökning
Fotografer: Olof Östlund (OÖ) Marika Eserstam Kjellsson (MEK).
Datum: 22/5 – 13/9 2019

77

Fotografier med rödmarkerade nummer ingår som illustrationer i denna rapport.
Nr

Filnamn

1
2
3
4

RIMG 0872
RIMG 0874
RIMG 0875
RIMG 0876

5
6
7
8
9
10

RIMG 0877
RIMG 0878
RIMG 0879
RIMG 0880
RIMG 0881
RIMG 0882

11
12

RIMG 0883
RIMG 0884

13

RIMG 0885 Det Östra ”Mittenhörnet” av UO. UO:s Östra del i mitten och mot
norr, tätt med träd..
RIMG 0886 Samma som bild 0884 – med fokus på träden och trädkronorna.
RIMG 0887 Dito. Samma som bild 0884 – med fokus på träden och trädkronorna
Tät granskog..
RIMG 0888 Ett ”spismurröse”, märkt med plastkäppar av lokalbefolkningen, fick
senare namnet Anläggning 1 (A1) och visade sig då vara ett röjningsröse / skräphög.
RIMG 0889 Skyltad grund Nordöst om gläntan med rastbordet. På skylten står det
”Petterson”. Anläggningen fick senare benämningen Anl. 2.
RIMG 0890 Identifieringsbild i fotoserien – Fotografens skor på rastbordet – vid
fotografering av en serie bilder från rastbordet i alla riktningar.
RIMG 0891 Fotoserie från rastbordet.

14
15
16

17
18
19

Objekt och beskrivning

Foto
från
Informationsskylt om fäbodar vid stora vägen
Östra sidan av UO, fotograferat från S hörnet av UO. Hyggesgräns.
S
Östra sidan av UO, fotograferat från S hörnet av UO. Hyggesgräns.
SSV
Västra sidan av UO, fotograferat från V hörnet av UO. Glänta med SV
rastplatsbänkar och bord.
Samma som ovan – med fokus på träden.
SV
Norra sidan av UO, fotograferat från det N hörnet av UO.
NV
Samma som ovan – med fokus på träden.
NV
Den NÖ delen av UO, fotograferat från det V hörnet av UO
ÖNÖ
Samma som ovan – med fokus på träden.
ÖNÖ
Den ÖNÖ delen av UO, fotograferat från det V hörnet av UO, Hygges- NÖ
gräns, mycket skog.
Samma som ovan – med fokus på träden.
NÖ
Det Östra ”Mittenhörnet” av UO. UO:s Östra del i mitten.
Ö

Dat.

Sign

22/5
22/5
22/5
22/5

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

22/5
22/5
22/5
22/5
22/5
22/5

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

22/5
22/5

OÖ
OÖ

SÖ

22/5

OÖ

Ö
Ö

22/5
22/5

OÖ
OÖ

S

22/5

OÖ

S

22/5

OÖ

-

22/5

OÖ

N

22/5

OÖ
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Nr

Filnamn

20
21
22
23

RIMG 0892
RIMG 0893
RIMG 0894
RIMG 0895

24
25

RIMG 0896
RIMG 0897

26

RIMG 0898

27

RIMG 0899

28

IMG_0380

29

IMG_0382

30

RIMG 0951

31

RIMG 0952

32

RIMG 0953

33

RIMG 0954

34

RIMG 0955

35
36
37

RIMG 0956
RIMG 0957
RIMG 0958

Objekt och beskrivning

Foto
från
Fotoserie från rastbordet.
NÖ
Fotoserie från rastbordet.
Ö
Fotoserie från rastbordet. Glesare skog i SÖ delen av UO
SÖ
Fotoserie från rastbordet. Gles skog i S del av UO, gräns ned mot bäck- S
en och nästa skifte.
Fotoserie från rastbordet. Mot fossilåkermark i V
V
Spismurröse med skylt ”Gustav Andersson”. Anläggningen fick sena- SSV
re benämningen A6.
Husgrunder (senare kallade A8 och A9) vid hyggesgränsen i N, upp- SÖ
märkt med käppar sedan tidigare. Tydliga väggar och rumsindelning.
Bedömdes vid detta första besök att kanske vara de senaste byggnaderna på platsen? I bakgrunden syns käppar som markerar det som
vid undersökningen fick benämningen Anl. 10.
Husgrunder (senare kallade A8 och A9) vid hyggesgränsen i N, upp- SSÖ
märkt med käppar sedan tidigare. Tydliga väggar och rumsindelning.
Bedömdes vid detta första besök att kanske vara de senaste byggnaderna på platsen? I bakgrunden syns käppar som markerar det som
vid undersökningen fick benämningen Anl. 10
Märkning inför avverkning. Skogsstyrelsens rödgula band visar yttre SV
begränsning för det som skulle avverkas, (vilket motsvarade förundersökningsområdet). Fotografier taget vid förundersökningsområdets
SÖ sida längs med gränsen mot NO
Märkning inför avverkning. Husgrunderna skyddades med gulblå N
fornlämningsband för att undvika körskador från skogsmaskinerna.
Fotografier taget vid förundersökningsområdets SÖ gräns.
UO efter avverkning. Områdets SV del. Svartmorbäcken rinner utan- ÖNÖ
för det avverkade undersökningsområdet, där lövsly och unga granar
växer. (Panoramabildserie bild nr 30-33)
UO efter avverkning. Områdets SV hörn och NV sida. Där skogen fort- SÖ
farande står kvar utanför UO finns några små dikade åkrar som hörde
till fäboden. (Panoramabildserie bild nr 30-33)
UO efter avverkning. Områdets NV sida och N hörn. På bilden syns S
Lage Johansson och Marika Eserstam Kjellsson. (Panoramabildserie
bild nr 30-33)
UO efter avverkning. Områdets N sida, där ladugårdarna ligger på den SSV
avverkade ytan hitom lövslyet. På bilden syns Lage Johansson och Marika Eserstam Kjellsson. (Panoramabildserie bild nr 30-33)
A6, Husgrund och spismurröse innan undersökning. På träskylten står S
det ”Gustav Andersson”.
A6, Husgrund och spismurröse innan undersökning.
N
A6. Närbild spismurröse med skylten ”Gustav Andersson”.
S
F1. Järnbeslag med spik i ruta 1 i A6. Närbild in situ.
-

Bilaga 7
Fotolista
Dat.

Sign

22/5
22/5
22/5
22/5

OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

22/5
22/5

OÖ
OÖ

22/5

OÖ

22/5

OÖ

31/7

OÖ

31/7

OÖ

19/8

OÖ

19/8

OÖ

19/8

OÖ

19/8

OÖ

20/8

MEK

20/8
20/8
20/8

MEK
MEK
MEK
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38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65

Filnamn

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
RIMG 0959 Ruta 1 och ruta 2 i A6 efter avtorvning. Blekjord visar att marken har SÖ
20/8
naturliga marklager bevarade inne i torpargrunden. I bakgrunden är
spismurröset.
RIMG 0960 F2 Järnbeslag i ruta 2 i A6. Närbild in situ.
20/8
RIMG 0961 A6, ruta 1. Kolprov taget på V sidan av grundens Ö hörnsten.
SV
20/8

Sign

RIMG 0962 F4. Syllspik in situ vid spismurröse, med tumstock som referens. A6,
ruta 4.
RIMG 0963 F4. Syllspik in situ vid spismurröse. A6, ruta 4.
RIMG 0964 A6, ruta 1-4. Grävd yta.
RIMG 0965 A6, ruta 1-4. Grävd yta.
RIMG 0966 A6, ruta 4 mot spismurröse.
RIMG 0967 A6, rita 1-2.
RIMG 0968 A7. Husgrund innan undersökning. Spismurröset och det norra hörnet
av husgrunden. På träskylten står det ”Wallstedt”.
RIMG 0969 A7, ruta 5. Tegel, glas, porslin intill spismurröset.
RIMG 0970 F1. Järnbeslag mot vit bakgrund.
RIMG 0971 F1. Järnbeslag mot vit bakgrund med tumstock som referens.
RIMG 0972 F2. Järnbeslag mot vit bakgrund.
RIMG 0973 F2. Järnbeslag mot vit bakgrund med tumstock som referens.
RIMG 0974 F4. Syllspik mot vit bakgrund.
RIMG 0975 F4. Syllspik mot vit bakgrund med tumstock som referens.
RIMG 0976 F3. Tegel med avtryck av grässtrån och avtryck av en kant. Mot vit
bakgrund.
RIMG 0977 F3. Tegel med avtryck av grässtrån och avtryck av en kant. Mot vit
bakgrund med tumstock som referens
RIMG 0978 A7, ruta 5-9. Rn 1.
RIMG 0979 A7, ruta 8, Rn 1. Markfast sten just utanför syllstensrad.
RIMG 0980 A7, ruta 7, Rn 1. Blekjord och rostjord – naturlig marklagerföljd.
RIMG 0981 A7, ruta 6, Rn 1. Blekjord, men halva rutan är överlagrad av raseringslager från raserad spismur.
RIMG 0982 A7, ruta 5, Rn 1: Raseringslager med tegel och sten från raserad
spismur.
RIMG 0983 A8, grund till ladugård, innan undersökning. Riklig gräsvegetation och
ris på ladugårdsgrunden. Jordsond och skelleftepik står i hörnet av
grunden
RIMG 0984 A8, ruta 10. Rest av bräda?
RIMG 0985 A8, ruta 12. Förmultnat trä. Närbild.
RIMG 0986 A8, ruta 10-13, rensade till Rn1. Blekjord i mitten närmast grop i golv,
på kanten närmare den övervuxna syllstensraden till höger i bild är en
överlagring.

OÖ

OÖ
MEK

S

20/8

MEK

S
S
N
SV
SV
S

20/8
22/8
22/8
22/8
22/8
22/8

MEK
MEK
MEK
MEK
MEK
MEK

N
-

22/8
22/8
22/8
22/8
22/8
22/8
22/8
22/8

MEK
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ
OÖ

-

22/8

OÖ

SSÖ
SSÖ
SSÖ
SSÖ

22/8
22/8
22/8
22/8

MEK
MEK
MEK
MEK

SSÖ

22/8

MEK

SSV

23/8

MEK

SV
SÖ
SV

23/8
23/8
26/8

MEK
MEK
OÖ
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Nr

Filnamn

66

RIMG 0987

67
68

RIMG 0988
RIMG 0989

69

RIMG 0990

70

RIMG 0991

71
72
73

RIMG 0992
RIMG 0993
RIMG 0994

74

RIMG 0995

75

RIMG 0996

76

RIMG 0997

77

RIMG 0998

78
79

RIMG 0999
RIMG 1000

80

RIMG 1001

81

RIMG 1002

82

RIMG 1003

83

RIMG 1004

84
85

RIMG 1005
RIMG 1006

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
A8, ruta 10-13, rensade till Rn1. Blekjord i mitten närmast grop i golv, NÖ
26/8
på kanten närmare den övervuxna syllstensraden en överlagring.
A8, ruta 14. Möjlig timmerstock? Förmultnad.
SSÖ 26/8
A8, ruta 14. Möjlig timmerstock? Förmultnad. Syllstensraden fram- SSÖ 26/8
rensad.
A4, kokplats innan undersökning. I mitten av bild syns järngrytan på ÖNÖ 26/8
kokplatsen.
A4, kokplats innan undersökning. Till vänster i bild syns järngrytan på SSÖ 26/8
kokplatsen.
A8, ruta 14, nedrensad till blekjord (med fotografens skugga)
SSÖ 27/8
A8, ruta 14, nedrensad till blekjord.
SV
27/8
A4, ruta 18, innan undersökning. I bakgrunden syns den avtorvade NNV 27/8
kallmuren kring järngrytan.
A4, ruta 18, på den nivå där kritpipan (F8) påträffades, just utanför N
27/8
vallen som avgränsar A4..
Tre metalldetektorfynd. (Md 1 – Md 3) och litet glas och tegel som 27/8
hittades på samma plats, i kanten av A14 (röjningsröse/skräphög).
Fynden är samlade på en stubbe vid fotograferingen.
Tre metalldetektorfynd. (Md 1 – Md 3) och litet glas och tegel som 27/8
hittades på samma plats, i kanten av A14 (röjningsröse/skräphög).
Fynden är samlade på en stubbe vid fotograferingen.
A4, utvalda rutor nedrensade till RN1. Den kallmurade kokplatsen i NÖ
28/8
vilken järngrytan står, är tydlig.
A3, källare innan undersökning.
NÖ
28/8
A1, röjningsröse/skräphög innan undersökning. Fornlämningsbanden SV
28/8
visar ungefär var vi först trodde en husgrund fanns. De korta träkäpparna visar var vi tänkt gräva rutor vid röset.
A1, röjningsröse/skräphög innan undersökning. Fornlämningsbanden SÖ
28/8
visar ungefär var vi först trodde en husgrund fanns. De korta träkäpparna visar var vi tänkt gräva rutor vid röset. I bakgrunden syns fornlämningsband som markerar för A2.
A1, röjningsröse/skräphög innan undersökning. Fornlämningsbanden SÖ
28/8
visar ungefär var vi först trodde en husgrund fanns. De korta träkäpparna visar var vi tänkt gräva rutor vid röset. I bakgrunden syns fornlämningsband som markerar för A2. Bilden visar något mer av ytan
söder om röset, än föregående bild.
A3, källare. Arbetsbild, Marika Eserstam Kjellsson rensar sig ned i ruta VNV 28/8
20.
A3, ruta 20 under torven. En stor sten i källarens djupaste del. NÖ
28/8
”Köld-ackumulator”?
A1, röjningsröse/skräphög innan undersökning.
V
29/8
A1, ruta 25. Kollager under torven.
SV
29/8

Sign
OÖ
MEK
MEK
OÖ
OÖ
MEK
MEK
MEK
MEK
OÖ

OÖ

MEK
MEK
OÖ

OÖ

OÖ

OÖ
OÖ
MEK
MEK
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Filnamn

86
87

RIMG 1007
RIMG 1008

88

RIMG 1009

89

RIMG 1010

90

RIMG 1011

91

RIMG 1012

92
93

RIMG 1013
RIMG 1014

94

RIMG 1015

95

RIMG 1016

96

RIMG 1017

97

RIMG 1018

98

RIMG 1019

99 RIMG 1020
100 RIMG 1021
101 RIMG 1022
102
103
104
105

RIMG 1023
RIMG 1024
RIMG 1025
RIMG 1026

106 RIMG 1027

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
från
Grävmaskinsschakt 3, SÖ om ladugård A8
NV
30/8
Grävmaskinsschakt 1. Nordöstligaste änden. Närmast i bild verkar de NÖ
30/8
naturliga marklagren skadade. Det finns ingen blekjord och nästan
ingen rostjord. Det som syns är den grå C-horisonten. Det syns tydligt
var marken blir täckt med träkol längre mot sydväst.
Grävmaskinsschakt 1. Ett lager med träkol i västligaste delen av under- NÖ
30/8
sökningsområdet framträder i schaktet.
A 18. Skräpansamling i Grävmaskinsschakt 1.I lagret med träkol, mel- NÖ
30/8
lan de två träkäpparna påträffades trärester tegel och korrugerad plåt
som senare får ett anläggningsnummer.
Grävmaskinsschakt 1. ”Hörnet” på schakt 1, längst västerut. Även här NV
30/8
finns kollagret, men det tar slut när schaktet fortsätter mot sydöst.
Grävmaskinsschakt 1. Schaktets från ”hörnet” på schakt 1 i riktning NV
30/8
mot sydöst.
Grävmaskinsschakt 1. Schaktets sydöstligaste del.
NV
30/8
Grävmaskinsschakt 2. Schaktets nordöstligaste ände. De naturliga NÖ
30/8
marklagren verkar skadade. Det finns ingen blekjord och rostjorden
håller på att övergå i c-horisont.
Grävmaskinsschakt 2. I schaktets sydvästra del finns liksom i schakt 1 NÖ
30/8
ett lager med träkol.
Grävmaskinsschakt 2. Vid hörnet på schakt 2, mellan träkäpparna på NV
30/8
bilden finns en ansamling av sten som hör till A15, ett röjningsröse.
I bakgrunden möter Olof Östlund in schaktet med mätinstrumentet.
Grävmaskinsschakt 2. Schaktets sydöstligaste del där marklagren är NV
30/8
helt oskadade, med både blekjord och rostjord. Olof Östlund mäter
in schaktet.
A6, husgrund och spismurröse innan undersökning. På träskylten står SV
2/9
det ”Pettersson”. Det delvis flyttade fornlämningsbandet visar vår
uppskattning av grundens storlek innan undersökning. Träkäpparna
är för de första meterrutorna som ska grävas intill spismurröset.
A1, röjningsröse / skräphög. Rutorna nedrensade till Rn1. Träkol och SV
3/9
röjningsröse/skräphög intill markfast sten.
A2, ruta 29-29, under avtorvning.
NÖ
3/9
A2, tegel i ruta 30.
NÖ
3/9
A2. Exempel på delvis förkolnat trä från ruta 29. (Fotograferat upplagt 3/9
på stubbe)
A2, ruta 29. Delvis förkolnat trä in situ. Delar av plankor.
NÖ
3/9
A9, ladugård, innan undersökning.
SSÖ 3/9
Metalldetektorfynd 5. (Md 5). Fragment av järngryta. Närbild in situ. 4/9
Metalldetektorfynd 5. (Md 5). Fragment av järngryta, (andra sidan av 4/9
fragmentet). Närbild in situ.
Metalldetektorfynd 6. (Md 6). Järnband (till tunna?). Närbild in situ.
4/9
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Sign
MEK
MEK

MEK
MEK
81

MEK
MEK
MEK
MEK

MEK
MEK

MEK

MEK

MEK
MEK
MEK
MEK
MEK
MEK
OÖ
OÖ
OÖ
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107 RIMG 1028
108 RIMG 1029
109 RIMG 1030

110 RIMG 1031

82

111
112
113
114

RIMG 1032
RIMG 1033
RIMG 1034
RIMG 1035

115 RIMG 1036
116 RIMG 1037
117 RIMG 1038

118 RIMG 1039
119 RIMG 1040
120 RIMG 1041
121 RIMG 1042

122 RIMG 1043

123 RIMG 1044

124 RIMG 1045

125 RIMG 1046

126 RIMG 1047

Objekt och beskrivning

Foto
från
A2, ruta 28-29 nedrensade till Rn1.
NV
A2, ruta 30-32 nedrensade till Rn1.
NV
A9, rutor nedrensade till Rn1. Till vänster i bild, närmast kameran är en SÖ
rektangulär stenpackning som har avtorvats. Skuggan av fotografen
syns också.
A9, rutor nedrensade till Rn1. Till höger i bild, närmast kameran är en SV
rektangulär stenpackning som har avtorvats.
A10, ruta 38. Näverlager i torven. Närbild.
NV
A10, ruta 29. Trärester med spik.
NV
A10, ruta 29. Trärester med spik. Närbild
Änden av spetsad trästör från ruta 40 i A10. Spetsen ligger på sopskyf- fel intill tumstock. Närbild.
Ruta 40 i A10. Änden av spetsad trästör in situ i rutan, just under SÖ
torven.
Ruta 40 i A10 nedrensad till ca 5 cm under torven, innan grävning SÖ
påbörjas med spade. Inte naturliga jordlager, de är påförda.
Arbetsbild. Marika Eserstam Kjellsson arbetar med rutorna 38-39. I SÖ
bildens vänstra sida, bredvid Marika är en rektangulär stenpackning.
Närmast kameran är ruta 40 innan nedrensning
Överlagring i ruta 40, i A10.
S
Överlagring i ruta 40, i A10. Ett tydligt blekjordslager kommer under SÖ
den blandade, påförda sanden, drygt 20 cm under torven.
Överlagring i ruta 40, i A10. Ett tydligt blekjordslager kommer under SÖ
den blandade, påförda sanden. Med tumstock som referens.
”A5”, Naturformation. Avtorvad yta visar att detta är en naturforma- NV
tion. Markfast stenblock i kanten av gropen efter två eller flera rotvältor.
Överlagring i ruta 40, i A10. Tydligare foto vid molnigt väder. Ett tydligt SÖ
blekjordslager kommer under den blandade, påförda sanden, drygt
20 cm under torven.
Överlagring i ruta 40, i A10, med omgivningar. Rutorna 38-39 i bak- SÖ
grunden har inte grävts igenom det påförda lagret med sand. Till höger i bild är ett hål i marken, en salpetergrop där kornas urin uppsamlades.
Ruta 5 i A7. Pollenprov togs under spismurröse vid den gula blomstick- NV
an. I bakgrunden syns timmer från en sen avverkning efter önskningar
från markägarna.
Troligtvis ruta 7 i A7. Förmultnade rester av timmer (troligtvis intill syll- NÖ
stensrad). Profilsektion i torv i rutans SV sida. Originaltext i fotolista:
”Östra hörnet, timmer”, anger förmodligen fel väderstreck. Bör vara
södra hörnet av rutan.
Pollenprovtagning och makroprovtagning i A1, skräphög/röse.
NV

Bilaga 7
Fotolista
Dat.

Sign

4/9
4/9
6/9

MEK
MEK
MEK

6/9

MEK

9/9
9/9
9/9
9/9

MEK
MEK
MEK
OÖ

9/9

OÖ

9/9

OÖ

9/9

OÖ

9/9
9/9

OÖ
OÖ

9/9

OÖ

10/9

MEK

10/9

OÖ

10/9

OÖ

10/9

MEK

10/9

MEK

10/9

MEK
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127 RIMG 1048
128 RIMG 1049
129
130
131
132
133
134
135

RIMG 1050
RIMG 1051
RIMG 1052
RIMG 1053
RIMG 1054
RIMG 1055
RIMG 1056

136 RIMG 1057
137 RIMG 1058

138 RIMG 1059
139 RIMG 1060

140 RIMG 1061

141 RIMG 1062
142 RIMG 1063

143 RIMG 1064
144 RIMG 1065
145
146
147
148

RIMG 1066
RIMG 1067
RIMG 1068
RIMG 1069

149 RIMG 1070

Objekt och beskrivning

Foto Dat.
från
A3, ruta 20. Rensad ned till Rn 2. Övriga rensade till Rn 1.
NÖ
11/9
A1, röjningsröse/skräphög. Slutbild innan igenläggning. Pollenprov ta- SV
12/9
get under stenarna i röjningsröset/skräphögen.
A2, husgrund med spismurröse. Slutbild innan igenläggning.
S
12/9
A3, källare. Slutbild innan igenläggning.
V
12/9
A4, kokplats. Slutbild innan igenläggning.
N
12/9
A5 (avskriven – naturbildning). Slutbild innan igenläggning.
V
12/9
A6, husgrund med spismurröse. Slutbild innan igenläggning.
S
12/9
A8, ladugårdsgrund. Slutbild innan igenläggning.
SV
12/9
A9, ladugårdsgrund, del av. Slutbild av grävda rutor innan igenlägg- SV
12/9
ning.
A10, ladugårdsgrund. Slutbild av grävda rutor innan igenläggning.
S
12/9
A10, ladugårdsgrund. Tillbyggnad i A10, mjölkrum? Tillbyggnad med V
12/9
lägre golv vid sidan av den del av ladugården som har ett golv uppbyggt med jordmassor.
A7, husgrund med spismurröse. Slutbild innan igenläggning. Ytterli- NÖ
12/9
gare avverkning pågår i bakgrunden
A14, röjningsröse/skräphög. Högens mittpunkt är markerad med kor- S
12/9
tare käpp i bildens mitt. Ej undersökt. Slutbild under pågående igenläggning av A4.
A14, röjningsröse/skräphög. Högens mittpunkt är markerad med kor- N
12/9
tare käpp i bildens mitt. Ej undersökt. Slutbild under pågående igenläggning av A4. Järngrytan i A4 syns i bildens nedre hörn till höger.
A16, röjningsröse. Ej undersökt. Slutbild. I bakgrunden står Olof Öst- S
12/9
lund och jobbar med skelleftepik i husgrunden A2
A15, röjningsröse, till vänster om schaktet i bild. I grävmaskins-schak- NV
12/9
tet framkom sten som hör till röset. I schaktet syns också den kolförekomst som finns i hela den västra delen av undersökningsområdet.
A15 är ej undersökt.
A12, röjningsröse/skräphög. Ej undersökt. Slutbild. Sten och tegel syns V
12/9
i markytan.
A13, vattenbrunn. Ej undersökt (utanför undersökningsområdet). In- Ö
12/9
fodring med plankor syns i den delvis igenfyllda brunnen.
A13, vattenbrunn. Ej undersökt (utanför undersökningsområdet).
V
12/9
Salpeterbrunn i A10, ladugårdsgrund.
NV
12/9
Salpeterbrunn i A10, ladugårdsgrund.
V
12/9
A8, ruta 14. Den gula blompinnen visar var pollenprov 3 (pp3) insam- SV
12/9
lades under en av ladugårdsgrundens stenar.
A3, ruta 20. Den gula blompinnen visar var makroprov 3 (mp3) in- NV
12/9
samlades, under den stora stenen i mitten av källarens botten.
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MEK
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150 RIMG 1071

151 RIMG 1072

152 RIMG 1073
153 RIMG 1074
84

154 RIMG 1075

155 RIMG 1076

156 RIMG 1077
157 RIMG 1078
158 RIMG 1125

Objekt och beskrivning

Bilaga 7
Fotolista

Foto Dat.
från
A17, (avskriven, naturbildning). Försänkning som förmodligen orsa- N
12/9
kats av att en rotvältas rötter har dragit med sig torv. Försänkningen
har sedan vuxit igen med ny torv.
A17, (avskriven, naturbildning). Försänkning som förmodligen orsa- V
12/9
kats av att en rotvältas rötter har dragit med sig torv. Försänkningen
har sedan vuxit igen med ny torv.
Profil och provtagningsplats för pollenprov 3 (pp3) i A8, ruta 14.
SV
13/9
Arbetsbild. Igenfyllning av grävda schakt och rutor. Marika Eserstam N
13/9
Kjellsson kör sand med skottkärra till A8, (ladugårdsgrund).
Arbetsbild. Igenfyllning av grävda schakt och rutor. Marika Eserstam N
13/9
Kjellsson tömmer sand med skottkärra på den utlagda markduken i de
grävda rutorna i A8, (ladugårdsgrund).
Arbetsbild. Igenfyllning av grävda schakt och rutor. Marika Eserstam N
13/9
Kjellsson tömmer sand med skottkärra på den utlagda markduken i de
grävda rutorna i A8, (ladugårdsgrund).
A18, skräpansamling i och invid grävmaskinsschakt 1. Korrugerad N
13/9
plåt, brända bitar av träplankor och tegelrester.
A18, skräpansamling i och invid grävmaskinsschakt 1. Korrugerad SÖ
13/9
plåt, brända bitar av träplankor och tegelrester.
1708 års karta över Gärde by. Information om fäbodarna i Hökmarks- skogen omnämns i listan på höger sida om kartan.

Sign
OÖ

OÖ

OÖ
OÖ
OÖ

OÖ

OÖ
OÖ
OÖ

159 RIMG 1234 F 8. Kritpipa, fragment av.

-

OÖ

160 RIMG 1237 F8. Kritpipefragment med en relief av en krona som dekor.

-

OÖ
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Bild 4: Ett ”spismurröse”, märkt med plastkäppar av lokalbefolkningen, fick senare namnet Anläggning 1

(A1) och visade sig då vara ett röjningsröse / skräphög.. Foto från S. Fotograf: Olof Östlund (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 16)

Bild 5: A1, röjningsröse / skräphög,. A1. Rutorna nedrensade till Rn1. Träkol och röjningsröse/skräphög intill

markfast sten. Foto från SV. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 98)
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Bild 6 (ovan): A2, husgrund och spismurröse innan undersök-

ning. Fornlämningsbandet visar vår uppskattning av grundens
storlek innan undersökning. Träkäpparna till höger i bild är för
meterrutorna 28-29 som ska grävas intill spismurröset. Foto från
SV. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto
nr 97)
Bild 7 (till höger): A2, husgrund och spismurröse.

Ruta 30-32 nedrensade till Rn1. Hela tegelstenar. Det övervuxna
spismurröset syns i bildens övre vänstra hörn. Foto från NV. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 108)

Bild 8 (nedan: A2, husgrund och spismurröse. Ruta 28-29 nedrensade till Rn1, raseringslager från spismuren

syns i den högra rutan (intill det övertorvade spismurröset) och förkolnade plankstumpar i den vänstra. Foto
från NV. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 107)
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Bild 9: A3, källare innan undersökning. I bakgrunden syns fornlämningsbandet som inringar A2. Foto från

NÖ. Fotograf: Marika Eserstam Kjellson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 78)

Bild 10: A3, ruta 20. Rensad ned till Rn 2. Övriga rensade till Rn 1. Kan den stora stenen i mitten vara till för

att bevara kyla i källaren, en köldackumulator? Foto från NÖ. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7,
fotolista: Foto nr 127)
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Bild 11: A4, kokplats innan undersökning. I mitten av bild syns järngrytan på kokplatsen. I bakgrunden syns
fornlämningsbanden som inringar A2 (längst bort) och A3. Foto från ÖNÖ. Fotograf: Olof Östlund. (Bilaga
7, fotolista: Foto nr 69)

Bild 12: A4, kokplats med utvalda rutor nedrensade till RN1. Den kallmurade kokplatsen i vilken järngrytan

står, är tydlig. Foto från NÖ. Fotograf: Marika Eserstam Kjellson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 77)
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Bild 13: A6, husgrund och spismurröse innan undersökning. Det blågula bandet visar ungefärlig storlek på

grunden. Foto från N. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 35)

Bild 14: A6, husgrund och spismurröse. Rutorna 1-4 är nedrensade till Rn1 och röset är avtorvat. Foto från S

Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 43)
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Bild 15 (ovan): A7. Husgrund innan undersökning. Spismur-

röset och det norra hörnet av husgrunden. På träskylten
står det ”Wallstedt”. Foto från S. Fotograf: Marika Eserstam
Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 47)

Bild 16 (till höger): A7, ruta 5-9. Rn 1. Foto från SSÖ. Foto-

graf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr
57)

Bild 17 (nedan): A7, husgrund med spismurröse. Slutbild

innan igenläggning. Ruta 5, närmast spismuren är nedrensad till Rn 2, ned genom blekjorden till rostjorden. Tegelresterna ligger på sidan om den grävda rutan. Skogsavverkning
pågår i bakgrunden Foto från SV Fotograf: Marika Eserstam
Kjellsson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 138)
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Bild 18: A8, grund till ladugård, innan undersökning. Riklig gräsvegetation och ris på ladugårdsgrunden.

Jordsond och skelleftepik står i hörnet av grunden Foto från SSV. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga
7, fotolista: Foto nr 62)

Bild 19: A8, ladugårdsgrund. Slutbild innan igenläggning. Gropen i mitten skulle kunna vara rester av en

salpeterbrunn. Foto från SV Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7 fotolista: Foto nr 134)
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Bild 20: A9, ladugård, innan undersökning. Till vänster i bild är den rektangulära stenpackning som först

troddes vara ett spismurröse, men som nu antas vara någon form av fundament, kanske till en bro. Foto
från SSÖ. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 103)

Bild 21: A9, ladugård. Rutor nedrensade till Rn1. Till höger i bild, närmast kameran är den rektangulär sten-

packningen avtorvad. Foto från SV Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 110)
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Bild 22: A10, ladugårdsgrund. Slutbild av grävda rutor innan igenläggning. Salpetergropen är hålet i gräset

som syns i bildens högra del. Även A10 har en rektangulär stenpackning utanför grunden (närmast i bild).
Foto från S Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7 fotolista: Foto nr 136)

Bild 23: A10, ladugårdsgrund. Tillbyggnad i A10, förråd? Tillbyggnad med lägre golv vid sidan av den del av

ladugården (till höger i bild) som har ett golv uppbyggt med jordmassor. I vänstra nedre hörnet syns ett av
de järnrör som enligt Helmer Fällman sattes ut av lantmätaren för att markera skiftesgränsen på 1970-talet.
Det innebär att den här ladugårdsgrunden ligger utanför den samfällighet som på kartorna markeras som
Gärde fäbodar. Den är dock inom UO:s gränser. (Bilaga 7 fotolista: Foto nr 137)
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Bild 24: Grävmaskinsschakt 1. Nordöstligaste än-

den. Närmast i bild verkar de naturliga marklagren
skadade. Det finns ingen blekjord och nästan ingen
rostjord. Det som syns är den grå C-horisonten. Det
syns tydligt var marken täcks med träkol längre mot
sydväst. Foto från NÖ. Fotograf: Marika Eserstam
Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 87)

Bild 25: Grävmaskinsschakt 1. Ett lager med träkol

i västligaste delen av undersökningsområdet framträder i schaktet. Foto från NÖ Fotograf: Marika
Eserstam Kjellsson. (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 88)
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Bild 26: Grävmaskinsschakt 2. Schaktets nordöstli-

gaste ände. De naturliga marklagren verkar skadade.
Det finns ingen blekjord och rostjorden håller på att
övergå i c-horisont Foto från NÖ. Fotograf: Marika
Eserstam Kjellsson (Bilaga 7, fotolista: Foto nr 93)

Bild 27: Grävmaskinsschakt 2. I schaktets sydvästra

del finns liksom i schakt 1 ett lager med träkol. Foto
från NÖ. Fotograf: Marika Eserstam Kjellsson (Bilaga
7, fotolista: Foto nr 94)

