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Län: Västerbotten
Landskap: Västerbotten
Kommun: Skellefteå
Socken: Skellefteå
Fastighet: Eriksberg 1:2
Ekonomiskt kartblad: 22K9d (RT90)
Raä nr: 121
Typ av uppdrag: Forskningsundersökning (delundersökning)
Finansiering: Bygdeavgiftsmedel.
Datering: Före undersökning förmodat förhistorisk, dock konstaterad sentida efter undersökning.
Typ av fornlämningsobjekt: Före undersökning förmodad stensättning, dock avfärdad som fornlämning
efter undersökning.
Antal fältdagar: 2 (27-28/5 2013)
Antal rapportdagar: 1
Antal dagar för fyndhantering: 0
Undersökningsledare: Britta Lindgren Hyvönen.
Deltagare: Lage Johansson, Thomas Larsson, Britta Lindgren Hyvönen, Anders Olofsson.
Undersökt yta: 9 m²
M ö.h.: 235
Koordinater: N 7196695 / E 755127 (SWEREF 99 TM)
Valt koordinatsystem: Lokalt.
Dokumentationsmaterialet (inklusive digital dokumentation) förvaras på Skellefteå museum.
Inga fynd tillvaratogs. Inga prover togs.

Fig. 1. Skellefteåområdet med Finnforsberget vid kryssmarkeringen.
© Lantmäteriet, dnr i2006/01781 © Skellefteå kommun.

Fig. 2. Stensättningen (Raä 121) med de tidigare undersökta hällbildslokalerna. Övriga fornlämningar i närområdet markerade med stjärnor.
© Lantmäteriet, dnr i2006/01781 © Skellefteå kommun.

BAKGRUND

År 2006 påträffades inom projektet Skog och Historia tre platser med hällmålningar i närheten av
Finnforsfallet vid Skellefteälven.
Två av dessa lokaler (Raä 118 och Raä 123) som ligger nära intill varandra på norra sidan av Skellefteälven undersöktes under två veckor hösten 2011 (rapport Skellefteå museum dnr 179/2008).
Stensättningen som undersöktes i maj 2013, Raä 121, ligger på krönet av klippväggen ovanför hällmålning Raä 118. Denna stensättning förmodades ingå i samma förhistoriska kontext som hällbilderna.

BESKRIVNING FÖRE UNDERSÖKNING:

Anläggningen mäter 2,60 (N-S) x 2,40 (Ö-V) m. Lätt oval (SO-NV). Anläggningens höjd:
0,1-0,4 m. Stenfyllning av 0,15-0,50 m st stenar, mestadels rundade. I SV kvadranten synligt
brätte, 0,3-0,4 m brett, bestående av skarpkantade stenar, 0,10-0,20 m stora.
Anläggningen beväxt med lingonris, lite ljung i Ö kanten. Mindre myrstack i SO.

REDOGÖRELSE FÖR UNDERSÖKNINGEN

Efter avtorvning framkom en tydligt rund formation bestående av 4-5 koncentriska stenringar. Den tredje
stenringen från mitten utgörs av avlånga, 0,5 m stora, stenar lagda radiellt från mitten. Den femte ringen
från mitten, dvs. kantkedjan, består av flata stenar.
Efter avtorvning grävdes den N halvan av anläggningen. I fyllningen framkom små benbitar (obrända),
porslin, små plastbitar samt, på 0,4 m djup, en större mängd tegelbitar.
Anläggningen tolkades som modern, således ingen fornlämning, och arbetet avslutades. Anläggningen
återställdes.

TOLKNING

På platsen för anläggningen finns idag en rastplats/grillplats med ett ”gapaskjul”. Enl. uppgift har det
på platsen tidigare (1900-talet) funnits en jaktstuga. Fortfarande syns resterna efter en murad grillplats
endast några meter från den undersökta anläggningen som sannolikt hört till denna jaktstuga. Teglet som
hittades i fyllningen förefaller ha samband med denna grillplats. Anläggningen kan tolkas endera som en
labyrintliknande stenläggning anlagd som prydnad i sig själv, alternativt att det rör sig om ett stenparti för
plantering av blommor. Anläggningen är således inte att betrakta som fornlämning.

Fig. 3. Tornfoto av anläggningen efter avtorvning, Fr. S. Foto: Thomas Larsson.

Fig. 4. Grävning av N halvan. Tegelbitar syns i fyllningen. Fr. NÖ. Foto: Thomas Larsson.
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