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Bilaga 1. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bygdeå 

socken, Robertsfors kommun 
 

Tabell I. Registrerade fornminnen i Bygdeå socken 
 

ID-nr  
 

Lämningstyp 
2017 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017 

 
RAÄ  
Bygdeå 18:1 

 
Röse 

 
Tidigare beskrivning (från 1981) enligt FMIS: Långröse, 
25x8 m (N-S) och 1,0 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st. 6 täkt- 
eller plundringsgropar, 1-3 m st och 0,2-0,6 m dj. I andra 
gropen från N räknat finns en kantställd häll (N-S) som kan 
vara rest efter kista. Beväxt med en björk. 
 

Granskning 2017-05-10 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad  
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Långröse, 25x8 m (N-S) och 1 m högt. Stenarna 
är 0,2-0,5 m stora. Sju täkt- eller plundringsgropar är 1-3 m 
stora och 0,2-0,6 m djupa. I andra gropen från N räknat är en 
kantställd häll 0,6 m lång (N-S) och 0,4 hög, troligen efter 
kista. 
 
Antikvarisk kommentar: Intill 40 m N-V om röset, på mindre 
avsatser, är marken sandig med täktgropar, varav en, 10 m N 
om röset, är något boplatsgropsliknande, 1,5-2 m i diameter 
och 0,3 m djup, med stenig botten. Troligen provgrop för täkt. 
Denna sandiga mark bör provundersökas i samband med 
eventuell förundersökning av röset. 
 
Terräng: Liten höjdrygg (N-S) i stenig morän- och hällmark. 
Skogsmark (tall).  
 
Vegetation: Beväxt med 1 björk. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ  
Bygdeå 223:1 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 
Tidigare beskrivning (från 1981) enligt FMIS: stenugn, 
närmast rektangulär, 1,5x0,8 m (NNV-SSÖ)) och 0,7 m h. 
Uppförd av kallmurade stenar, 0,2-0,3 m st. I ÖNÖ delen är en 
öppning 0,5 m l och 0,4 m h. Ovanför öppningen är en flat 
sten, 1,0 m l, 0,3 m br och 0,1 m tj. I V delen är ett större block 
2x1 m (NV-SÖ) som delvis tjänstgör som ugnens bakre del. 
Ugnen är delvis övermossad. 

 
Fornlämning 
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I öppningen framkom, tegel och någon enstaka kolbit. 
Ett 20-tal m NNÖ är en kolbotten. Strenugnen utgör del av en 
kolarkoja. 
 

Granskning 2017-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter 1 kolarkoja, 30x20 m (NNO-SSV). 
 
Kolbottnen är 13-14 m i diameter och 0,5 m hög. Nära mitten 
en oval försänkning, 6x4 m (Ö-V) och 0,2 m djup.  
Runt om ställvis stybbränna/stybbgropar, 0,5-2 m breda och 
0,1 m djupa. 
 
Kolarkojan, 6 m SSV om kolbottnen, är 4x3 m (Ö-V/ONO-
VSV). Den består av ett utrymme, 1,5x1,5 m (Ö-V), som 
omges av en vall, 1-2 m bred och 0,1 m hög, med i V spisröse, 
1,5 m i diameter och 0,8 m högt, av 0,2-0,6 m stora stenar mot 
ett block, 2 m stort och 0,8 m högt. Tegel i spisröset. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna och kolarkojan ha tillkommit 
före 1850. Teglet i kolarkojan kan indikera att en äldre 
kolarkoja återanvänts. 
  
Terräng: SV-sluttning av moränmark. Tallskog. 
  

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
RAÄ Bygdeå 
228:1 

 
Kemisk industri 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Tjärdal, rund, 
4 m i diam. Bestående av en grop, 1,5 m i diameter, 0,3 m dj, 
omgiven av en vall. 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m h. 
Avtappningsränna i VNV 2 m l (VNV-OSO) 0,5 m br och 0,3 m 
dj. Beväxt med 1 gran och 1 gammal stubbe. 
 

Granskning 2017-05-10 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, rund, 4 m i diameter, i VNV bestående 
av avtappningsränna, 1,5 m lång (VNV-OSO), 0,7 m bred och 
0,1 m djup och en grop, ca 1 m i diameter och 0,3 m djup för 
tjärtunna. Avtappningsrännan omges i N-Ö-S av en vall, 1-1,5 
m bred och 0,3-0,5 m hög.   
Tjärdalen omges av en täktränna, 0,3-1 m bred och 0,1-0,2 m 
djup. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark nedanför liten 
moränrygg. Skogsmark (barrskog). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NV: Lennart Klang 2017. 
 

 
RAÄ Bygdeå 
247:1 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Gårdstomt 
bestående av 1 husgrund, 1 ladugårdsgrund, 1 brunnsgrop 
och 1 ässja(?). 
Husgrunden är 10x9 m (ÖNÖ-VSV) av tuktad natursten, med 
centralt placerad spissockel, 2,5x2 m (NV-SÖ) och 0,6 m h, av 
cement och natursten. Beväxt med 3 tallar, 3 ungtallar och 1 
granplanta. 
Ladugårdsgrunden är 8x8 m (NÖ-SV) av cement. Beväxt med 
1 gran, 1 björk och måttligt med lövsly. 
Brunnsgropen är kvadratisk, 1x1 m och delvis igenfylld med 
bråte. 
40 m S om husgrunden är 1 spismursrest (?) 4x2 m (NV-SÖ) 
och 1 m h av cement och natursten. Riklig förekomst av 
tegelsten runt spismursresten. Ingen synlig grund omger 
spismursresten. Smedja? Enligt uppgifter från ortsbefolkningen 
övergavs gården på 1940-talet. 
Jordartskarta SGU AU 1: Morän måttligt omlagrat/ursköljt. 
 

Granskning 2017-07-05 (LBN, LK): 

Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter soldattorp, 60x40 m 
(Ö-V), bestående av 1 husgrund, 1 ladugårdsgrund, 1 
brunnsgrop och möjligen enstaka grundstenar. 
 
Husgrunden är 8x8 m (NO-SV), av cementsockel och tuktad 
natursten. Spisröset är ca 2 m i diameter och ca 0,4 m högt. 
 
Ladugårdsgrunden är 10x9 m (ONO-VSV) av tuktad natursten 
med 2-3 m mellanrum, med centralt placerat spisröse, 2,5x2 m 
(NV-SO) och 0,6 m hög, av cement och natursten. 
 
Brunnen, 10 m OSO om husgrunden med cementsockel, är  
1x1 m (N-S) och 0,3 m djup, nu igenfylld, tidigare djupare. 
 
Enstaka grundstenar kan möjligen finnas i NO, där en 
informationsskylt har texten: 1859 O. P. Lindströms lägenhet 
låg här uppe till höger. 
 
Området är ställvis kraftigt beväxt med kulturväxter, särskilt 
kring ladugårdsgrunden. 
 
Antikvarisk kommentar: Husgrunden (smedja?) enligt 
tidigare beskrivning från 1989 redovisas nu under eget 
nummer (R66). 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande moränmark. Skogsmark. 
 
Tradition: Rotets första soldat 1695 var Jon-Andersson Lax 
född 1649 och stupad 1709, troligen i Poltava. Lax soldattorp 
var först beläget i Laxmarken på andra sidan ån, på en plats 
som ännu är bebygd, men rotet flyttades troligen i början av 
1800-talet till denna plats (Sunds rote) och hörde från 1885 till 
Yttre Storbäcken. Den sista soldaten här var Per Otto 
Högberg-Sund, född 1872. 
 
Namn: Sunds rote. 

 
Fornlämning 
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Referens: Bygdeå hembygdsförening 2010: Bygdeå sockens 
rotetorp 1695-1895. Några nedslag i historien, s 45. 
 

 
Foto mot SO: Lena Berg Nilsson 2017: 
 

 
RAÄ Bygdeå 
278:1 

 
Färdväg 

 
Tidigare beskrivning (från 1989). Bruksjärnvägen, 
enkelspårig, mellan Sikeå och Robertsfors, 8,5 km, var 
Västerbottens första järnväg och invigdes 1878. Vagnarna 
drogs av hästar fram till 1889 då ånglok anskaffades. År 1900 
elektrifierades banan. Järnvägen var avsedd för 
godstransporter, men användes även som ”kyrkotåg” på 
söndagarna fram till 1915. Järnvägen togs ur bruk 1961. 
Vid inventeringstillfället 1989 fanns 270 m räls kvar i banans V-
del. Här står lokstallet. Av järnvägens dragning syns bitvis 
banvallen, 3,5 m br och ca 0,6 m h. Delar av den är förstörd 
pga. golfbanebygge, stora delar är igenväxta av sly. Delvis 
används banvallen som traktorväg och gårdsuppfart. En del av 
banan är numera ängsmark. 
 

Granskning 2017-05-12 (LK): 

Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Vid arkeologisk utredning år 2017 för 
Norrbotniabanan bedömdes delen närmast Robertsfors i 
anslutning till planerad järnvägskorridor. Där var banvallen 
välbevarad, 6 m bred och intill 1 m hög, med diken utmed 
långsidorna. Banvall med smalspår fanns kvar i västra delen, i 
övrigt var banvallen delvis kvar utan räls och delvis borttagen 
av golfbana. 
 
Terräng: Flack finkornig sedimentmark. Golfbana, tidigare 
ängs- och åkermark. 
 
Tradition: Se beskrivning ovan från 1989. 
 
Referenser:  
1) ATA, Dnr 3641/73.  
2) Robertsfors bruksmuseum. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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RAÄ Bygdeå 
415:1 

 
Boplats 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS:  
1)Stensättning, stenfylld, oval, 7x5 m (N-S) och 0,4 m h av 0,1-
0,4 m st stenar. I mitten en grop, 3x2 m (N-S) och 0,2 m dj. 
Tangeras i SÖ av ett block, 2x1 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h. 
I N delen är stensättningen något skadad av traktorväg (Ö-V). 
Beväxt med enstaka björksly. 
Omedelbart SSV om 1 är: 
2)Stensättning, stenfylld, närmast rund, 4 m i diam och 0,2 m h 
av 0,1§-0,3 m st stenar. I mitten grop med oregelbunden form, 
2x1 m (VNV-ÖSÖ). 
Kommentar: 1:s SSV del och 2:s NNÖ-del sammanfaller med 
varandra. Möjligen kan det vara en enda anläggning. 
1 och 2 markeras med en gemensam punkt på kartan (var så i 
anmälan). 

 

Granskning 2017-06-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad   
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med en boplatsvall och en boplatsgrop, 
bägge av klapperkaraktär, 15x10 m (NNO-SSV). 
 
Boplatsvallen, av klapperstenar, är oval, 8x6 m (N-S). Vallen, 
2-2,5 m bred och intill 0,4 m hög, omger en oval yta, 4x2 m (N-
S). Bottenplanet är 2x1,5 m (N-S). Stenarna är 0,2-0,4 m 
stora, med i vallen i S ett block, 3 m stort och 0,5 m högt. 
Något konvexa kortsidor och konkava långsidor.  
 
Boplatsgropen, omedelbart SSV om boplatsvallen, av 
klapperstenar, är närmast oval, 2x1 m (NNV-SSO) och 0,2 m 
djup. Bottenplanet är 0,5 m i diameter. Vall kring kanten, 2 m 
bred och 0,2 m hög, varav delen i NNO överlagras av 
boplatsvallen. Stenarna är 0,1-0,4 m stora, några är 
nedrasade i gropen. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen byggda i litet 
klapperstensfält med samma utsträckning som 
fornlämningarna, antagligen för förvaring. 
 
Terräng: Ö-sluttande häll- och moränmark. Skogsmark (gles 
tallskog). 
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R1 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:163 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-08-09 (ON) och 2017-09-11 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 3 m i diameter och 0,2 m högt av 
0,1-0,4 m stora stenar. Nära mitten en grop, 1 m i diameter 
och 0,3 m djup, uppriven av markberedning. I anlutning till 
myrmark som kan ha varit odlad. 
  
Terräng: Flack Ö-sluttning i sedimentmark mot sankmark. 
Skogsmark (kalhygge). 

 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot V: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R2 
 
Internt arbetsID: 
ON 2017:162 

 
Lägenhets-
bebyggelse  

 

Granskning 2017-08-09 (ON, LBN) och 2017-09-11 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningra efter torp, 
40x30 m (NNV-SSO), bestående av 2 husgrunder, 1 härd, 
stenröjda ytor, enstaka  röjningsrösen samt en stenvall.  
 
Den ena husgrunden är 5x5 m (NO-SV) med stenfot av delvis 
synliga stenar intill 0,4 m stora. I N  är ett spisröse 2 m i 
diameter och 0,8 m högt av 0,3-0,7 m stora, delvis kanthuggna 
stenar. 
 
Den andra husgrunden, 10 m S om den första, är 4x4 m (NNV-
SSO). Den har stenfot, 0,5 m bred och 0,2 m hög av 
övermossade stenar. 
 
Härden, 2 m S om den första husgrunden, är oval, 1x0,8 m 
(VNV-OSO), ofylld med i kanten ett 15-tal stenar, 0,1-0,3 m 
stora. Sentida karaktär, kan vara sekundärt anlagd efter 
bebyggelsens övergivande. 
 
En stenröjd yta är 25x15 m (Ö-V).  
 
Röjningsrösena är 3-7 m i diameter och intill 0,6 m höga.  
 
Stenvallen är 20 m lång, 3 m bred och 0,5 m hög. 
 
I omgivningarna tidigare odlings- och ängsmarker i myrlänt 
mark. 
 
Terräng: Flack stenbunden moränmark. Skogsmark 
(blandskog). 

 

 
Foto mot NO: Ola Nilsson 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R3 
 
Internt arbetsID: 
ON 2017:161 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-08-09 (ON) och 2017-09-11 ((LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 

 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Beskrivning: Röjningsröse, 4x2,5 m (ONO-VSV) och 0,6 m 
högt av 0,2-0,6 m stora skarpkantiga stenar. I område med 
diken och fåror. 
 
Terräng: Flack sedimentmark. Skogsmark (blandskog). 

 

 
Foto mot Ö: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R4 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:31 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-08-09 (LBN, ON) och 2017-08-17 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, 3 m i diameter och 0,3 m hög. 
Fyllning av i regel 0,15-0,3 m stora stenar. I N är en sten 0,7 m 
lång, 0,4 m bred och intill 0,2 m tjock. 
  
Terräng: Hällkrön i småkuperad häll- och moränmark. 
Skogsmark. 
 

 
Foto mot SSO: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R5 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:12 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningssten, upplagd som en stenvall, på ett 
block och spridd inom ca 20 m i diameter. Stenvallen är 7 m 
lång (N-S), 0,5 m bred och 0,4 m hög, blocket är 1,5 m i 
diameter och 0,6 m högt. Röjningsstenarna är i regel 0,1-0,3 m 
stora. I området även plåtskrot och en i sen tid grävd grop, 0,6-
1 m i diameter och 0,5 m djup. 
 
Terräng: Flack moränmark. Granskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R6 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:13 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 2-3 m i diameter och 1 m högt, av 
0,1-0,4 m stora stenar på och invid block, 2 m stort och 1,5 m 
högt. I kanten av röjningsröset mot NNO avgränsas en 
övergiven åkeryta, ca 10x8 m stor (NNO-SSV), av en 0,2 m 
hög terrasskant i VNV och i övrigt av ett hak, 0,1-0,2 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Ytterligare röjningsrösen i 
omgivningarna hör till befintliga åkerfält intill. 
 
Terräng: Svag NV-sluttning av moränmark ner mot liten bäck. 
Blandskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R7 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:14 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 5x3 m (Ö-V) och 0,8 m högt, av 
övermossade stenar, 0,2-0,4 m stora. Oklar funktion, kan höra 
till närliggande gårdsplan. 
  
Terräng: Flack moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.   

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj.nr: 
R8 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:3 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-05-11 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter soldatttorp, 40x10 m 
(NNV-SSO), bestående av 2 husgrunder. 
 
Den ena husgrunden är ca 7x5 m (Ö-V). Den är tvådelad, 
varav delen i V har kallmurad grund, ca 0,7 m hög, samt 
källargrop och kallmurat spisröse i NO. Delen i Ö är 5x2 m 
med stenfot, intill 0,1 m hög, som i S har en öppning, 0,8 m 
bred, och i V en annan öppning 1,8 bred.  
 
Den andra husgrunden, 20 m N om den första, är 3x3 m (N-S).  
 
Båda husgrunderna är övermossade.  
  
Terräng: Svag NV-sluttning av moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Tradition: Rotets första soldat 1695 var Sven-Nilsson-Strijk, 
som stupade vid Poltava 1709. Den sista soldaten var Jonas 
Andersson-Stridbar. Från 1807 till 1895 var detta rote 
underofficersboställe, lönefonden för regementet och anslag till 
gevärshantverkare. 
 
Namn: Stridbars rote. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21 K 3j Bygdeå, 1958. 
 
Referens övrigt: Bygdeå hembygdsförening 2010: Bygdeå 
sockens rotetorp 1695-1895. Några nedslag i historien, s 14. 
 

 
Foto mot Ö: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R9 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:4 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2017-05-11 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
 
 
Beskrivning: Fossil åker, ca 40x30 m (N-S), bestående av 
odlingsytor avgränsade med grunda diken samt 4 
röjningsrösen. 
 
Antikvarisk kommentar: Den övergivna åkern bedöms sakna 
egenskaper som innebär generell fornlämningsklassifisering, 
men skyddas juridiskt av fornlämningsområdet till soldattorpet 
Stridbars rote (R8). 
 
Terräng: Svag NV-sluttning av moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referens: Bygdeå hembygdsförening 2010: Bygdeå sockens 
rotetorp 1695-1895. Några nedslag i historien, s 14. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SV: Lena Berg Nilsson 2017.  
 

 
Obj.nr: 
R10 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:6 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-11 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Källargrund, 6x5 m (ONO-VSV), bestående av 
ett ingrävt rektangulärt utrymme, ingång och omgivande vall. 
Utrymmet är 3x2 m (NNV-SSO) och 0,3 m djupt, med 
ingången mot VSV, 3x1 m (ONO-VSV). Kallmurade 
innerväggar, intill 0,8 m höga, av 0,2-0,5 m stora stenar, mer 
eller mindre övermossade. Den omgivande vallen kring 
utrymmet och ingången är 1-2 m bred och intill 1 m hög, 
saknas i VSV. 
 
Antikvarisk kommentar: Kan tillhöra till det närliggande 
soldattorpet Normans rote, alternativt är källargrunden uppförd 
senare i samband med jordbruksarbete. 
 
Terräng: VSV-sluttande moränmark intill sank låglänt mark. 
Skogsmark intill tidigare inägomark. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R11 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:2 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2017-05-11 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åker, ca 50x15 m (N-S) med jämn 
markyta och minst 2 röjningsrösen. Slutar i V mot grunda diken 
intill husgrunder efter soldattorp och övergår i N, Ö och S i 
åker som nyligen brukats. 
 
Antikvarisk kommentar: Den övergivna åkern bedöms sakna 
egenskaper som innebär generell fornlämningsklassifisering, 
men skyddas juridiskt av fornlämningsområdet till soldattorpet 
Normans rote. 
 
Terräng: Sadelläge mellan moränhöjder i Ö och V och svaga 
sluttningar mot N och S. Skogsmark (barr), som övergår i 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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åkermark. 
 
Referens: Bygdeå hembygdsförening 2010: Bygdeå sockens 
rotetorp 1695-1895. Några nedslag i historien, s 14. 
 

 
Foto mot S: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R12 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:1 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-05-11 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter soldattorp, 50x25 m 
(NNV-SSO), bestående av 4 husgrunder och 1 källargrund. 
 
En husgrund är 5x5 m med spisröse i NV.  
 
En annan husgrund, i direkt anslutning till den ovan beskrivna, 
är 8x5 m (N-S). Till hörnet i SO är en uppfartsramp 5 m lång 
(Ö-V) och 1,5-2 m bred, från tidigare åker i Ö.   
 
Källargrunden, 12 m NNV om den andra husgrunden ovan, är 
6x4 m (Ö-V).  
 
En tredje husgrund, 25 m NNV om den första ovan, är 7x5 m 
(NNV-SSO), med spisröse i NO.  
 
En fjärde husgrund, I direkt anslutning till den tredje, är 4x3 m 
(NNV-SSO). 
 
Samtliga husgrunder har kallmurad stenfot, ca 1 m hög och 1 
m bred, övermossade på ovansidan.  
 
I området finns enstaka porslins-  och fönsterglasbitar. 
 
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Tradition: Den första soldaten på rotet var Lars Östensson 
Norman vid indelningsverkets införande 1695. Namnet 
kommer av att Lars Östensson var född i Norum. Han stupade 
i fält 1705. Mellan 1795 och 1895 var detta rote avsatt för 
volontärer och boställe för underofficerare. 
 
Namn: Normans rote. 
 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21K 3j Bygdeå, 1958. 
 
Referens övrigt: Bygdeå hembygdsförening 2010: Bygdeå 
sockens rotetorp 1695-1895. Några nedslag i historien, s 14.  
 

 
Fornlämning 
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Foto mot VNV: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R13 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:6 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åker, ca 45x30 m (N-S), med i kanten 
flera röjningsrösen och i SV en stenvall, 13x2 m lång och 0,5 
m hög. 
 
Ligger i anslutning till husgrund av oklar karaktär (se R14). 
 
Orientering: Omedelbart NO om brukningsväg. 
 
Terräng: V- till SV-sluttande moränmark. Skogsmark 
(igenväxande hygge, barrträd). 
 

 
Foto mot NO: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R14 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:7 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund (?), något oklar begränsning, ca 4x3 
m (VNV-OSO). I OSO är ett spisröse 2,5x1,5 m och 0,7 m 
högt, av skärviga stenar, intill 0,5 m stora, samt grus, sand och 
bränd lera. Vid sondning iakttogs även kol. I VNV är ett 
utrymme ca 0,4 m i diameter. Det gränsar i OSO mot spisröset 
och i VNV av en vall, ca 1 m bred och 0,1 m hög.    
 
Antikvarisk kommentar: Oklar karaktär; kan vara lämning 
efter koja eller möjligen en ovanlig lämning (ålderdomlig?) efter 
torp eller liknande. 
 
Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark (igenväxande 
hygge, barr). 

 
Bevakningsobjekt 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R15 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:17 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 5 m i diameter och 0,8 m högt, av 
övermossade stenar, 0,2-0,3 m stora, invid block, 3-4 m stort 
och 1,3 m högt. I mitten och intill blocket en grop, 1,5x1 m 
(NV-SO) och 0,3 m djup, sannolikt ”skattsökningsgrop”. 
 
Ca 30 m NV om röjningsröset finns röjningsrösen av mer 
sentida karaktär intill tidigare inägor. 
 
Antikvarisk kommentar: Röjningsröset hör troligen till 
intilliggande torp (R16), men det kan inte helt uteslutas att det 
tillkommit då närliggande marker, markerade på laga 
skifteskartan 1889, brukades före eller efter torpets tid. 
 
Terräng: Flack stenig moränmark. Avverkad skog, markberett. 
 
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BYG-
7/1889, Laga skifte. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R16 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:16 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-05-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp, 45x45 m (Ö-V), 
bestående av 2 husgrunder och 1 brunnsgrop. 
 
En av husgrunderna är 6x5 m (VNV-OSO) med i mitten en 
källargrop, 3x3 m (VNV-OSO) och 0,3 m djup, omgiven av en 
stenfot, 1 m bred och 0,2-0,4 m hög, av 0,2-0,5 m långa 
stenar, med ingång i NO (svacka i stenfoten). I N spisröse, 2x2 
m och 0,3 m högt, av övertorvade stenar, ca 0,3 m stora. 
 
Den andra husgrunden är 8x6 m (NO-SV) och tvådelad, varav 
delen i SV, 4x3 m (NV-SO) har stenfot, 0,5-1 m bred och 0,2-
0,5 m hög, av 0,2-0,5 m långa stenar jämte enstaka jordfasta 
block. Innanför stenfoten i SO två nergrävda utrymmen, 3x1 m 

 
Fornlämning 
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st (NO-SV) och 0,1-0,2 m djupa, vilka åtskiljs av en tröskel, 0,5 
m bred och 0,2 m hög av övermossade stenar. Det andra 
rummet, i NO, 3,5x2 m (VNV-OSO), är nergrävt ca 0,4 m och 
begränsas av en jordvall, 1 m bred och 0,1-0,2 m hög (utom i 
NO, troligen ingång där). Omedelbart NO om husgrunden är 
en bearbetat yta, 5x4 m (NV-SO), med i mitten ett utrymme, 
3x2 m (NV-SO) och 0,1 m djupt, omgiven av en vall, 1 m bred 
och 0,1 m hög, utom i NV (troligen ingång).   
 
Omedelbart SO om den andra husgrunden är en oval grop 
1,5x1 m (VNV-OSO) och 0,6 m djup, möjligen källargrop. 
 
Brunnsgropen, i SV, är 2 m i diam och vattenfylld med upplagd 
jord kring kanten. 
 
Högstubbar kring husgrunderna och brunnsgropen. 
  
Antikvarisk bedömning: Oklar datering, bedömningen följer 
RAÄ:s rekommendationer men kan ändras till Övrig 
kulturhistorisk lämning av skriftliga källor, som inte studerats till 
fullo vid fältarbetet 2017. Torpets byggnader är karterade på 
laga skifteskartan från år 1889. 
 
Terräng: SV-sluttning av stenig moränmark ner mot våtmark. 
Skogsmark, avverkad ner mot övergivna inägor. 
 
Namn: Pitlemora (enligt sagesperson) 
 
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BYG-
7/1889, Laga skifte.  
 
Referens övrigt: Sagesperson, boende i Skinnarbyn 3:1 
(enligt ekonomiska kartan 21K 3j Bygdeå från 1958). 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R17 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:9 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-11 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, ca 7 m i diameter 
och 0,4 m högt, av 0,2-0,7 m stora samt enstaka större stenar. 
Stentipp några meter utanför tillhörande tidigare åkrar i NÖ. 
 
Kan ha kronologiskt samband med intilliggande lämningar 
efter soldattorp, men kan alternativt ha tillkommit när 
rotebönderna fortsatte att bruka marken efter soldattorpets 
nedläggning (se R18). 
 
Terräng: S-sluttning av stenig moränmark. Skogsmark, 
avverkad och markberedd. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj.nr: 
R18 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:7 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-05-11 (LK): 
Skadestatus Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter soldattorp, ca 30 m i 
diameter, bestående av en husgrund, röjningssten och röjda 
ytor. 
 
Husgrunden är ca 5x5 m (NNV-SSO), i dag bestående av en 
grop, 2x1,5 m (NNV-SSO), med omgivande vall/stenfot, 1-2 m 
bred och intill 0,3 m hög, av jord och överväxta stenar. I SSO 
en ingång, 1 m bred. I N möjligt spisröse, ca 1,5 m i diameter 
och 0,3 m högt, övermossat och beväxt med en gammal 
stubbe. 
 
Röjningssten från närliggande tidigare åkrar och möjligen från 
bebyggelseplanering är upplagd på flera ställen, både nära 
husgrunden och vid inägorna. 
 
De röjda ytorna, S om husgrunden, består av tidigare åker- 
och ängsmark. En sådan yta, ca 20 m SV om husgrunden, ska 
enligt laga skifteskartan ha haft en ekonomibyggnad tillhörig 
torpet. Ytterligare ett hus, troligen uthus, redovisas på laga 
skifteskartan ca 20 m VNV om husgrunden på en plats där 
ingen husgrund har identifierats. 
 
Terräng: S-SV-sluttning av stenig moränmark ovanför flack 
sedimentmark. Skogsmark.  
 
Tradition: Den första soldaten på rotet stupade i fält år 1702, 
den andre stupade troligen i Poltava 1709, den soldat som 
deltog i 1808-1809 års krig överlevde. Vid syn år 1870 var 
stugan obeboelig, varvid rotebönderna övertog brukandet av 
jorden. 
 
Namn: Robertstorp. Soldatnamn Stadig under flera 
generationer. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21K 3j 
Bygdeå, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BYG-7/1889, Laga 
skifte. 
 
Referens övrigt: Bygdeå hembygdsförening 2010: Bygdeå 
sockens rotetorp 1695-1895. Några nedslag i historien, s 17. 
 

Foto mot ONO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R19 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:8 

 
Röjningsröse 
 

 

Granskning 2017-05-11 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 12x3 m (Ö-V) och 0,4 m högt, av 
0,2-0,7 m stora stenar. Gränsar i SO till delvis sank mark, som 
är ofullständigt stenröjd och som enligt den ekonomiska kartan 
från 1958 har varit åker. Inga tydliga åkermarksspår i 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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terrängen. 
 
Terräng: Svag NO-sluttning av moränmark. Skog 
(tallplantering efter avverkning). 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21K 3j Bygdeå, 1958. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R20 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:10 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2017-05-11 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, 12 m i diameter, bestående av en grop, 
3 m i diameter och 0,1 m djup, omgiven av en vall, 4-5 m bred 
och intill 0,8 m hög, med i ONO en öppning, 2 m bred, och 
framför öppningen en grop för uppsamlingstunna, 1 m i 
diameter och 0,2 m djup. Omedelbart i S-SO är en täktgrop 
5x3 m (Ö-V) och 0,4 m djup. 
 
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R21 
 
Internt arbetsID: 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 

 
Anmäls ej till FMIS 
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LK2017:25  
Beskrivning: Röjningssten påförd moränmark inom ca 7 m i 
diameter. Några röjningsstenar är 0,2-0,4 m stora, flera 
naturligt förekommande stenar är större. 
 
Terräng: Svag Ö-sluttning av moränmark ner till flack myrlänt 
mark. Skog (tallplantering efter avverkning och 
markberedning). 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R22 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:24 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 9x4 m (NV-SO) och 0,6 m högt, 
av 0,2-0,6 m stora stenar. Troligen tidigare myrodling i NO, 
inga tydliga åkerspår i terrängen. Mjölkbehållare slängda på 
och intill röjningsröset. 
 
Terräng: Svag NO-sluttning av moränmark. Skog 
(tallplantering efter avverkning). 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R23 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:23 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 10x3 m (ONO-VSV) och 0,8 m 
högt, av 0,2-1 m stora stenar. I delvis sank mark som är 
ofullständigt stenröjd. Inga tydliga åkermarksspår i terrängen. 
 
Terräng: Svag Ö-sluttning av moränmark. Skog (tallplantering 
efter avverkning). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R24 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:21 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-15 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Täktområde, ca 100x40 m (N-S). Flera ytliga 
täkter med upplagda stensamlingar intill. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
R25 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:27 

 
Bytomt/gårdstomt 

 

Granskning 2017-07-10 (LBN) och 2017-09-11 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gårdstomt enligt historiska kartor, oklar 
utsträckning, ca 100x80 m (NNV-SSO). Gården redovisas på 
storskifteskartan från 1784, på laga skifteskartan från 1862 
och är bebyggd i dag med manbyggnad och uthus. 
Manbyggnaden har villakaraktär med omgivande gräsmattor 
och grusade bilplatser. En husgrund (efter ladugård?) finns i N 
delen av gårdstomten, i övrigt är inga husgrunder eller fynd 
från gamla tider kända på tomten. 
 
Terräng: NV-sluttande moränmark på liten höjdrygg (NNV-
SSO). Trädgårdstomt. 
 
Referens kartor:  
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-411 år 1862. 
Laga skifteskarta. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Bygdeå socken Junkboda nr 1-
3. Storskifteskarta 1784. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R26 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:18 

 
Område med fossil 
åkermark 

 

Granskning 2017-05-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åkermark, ca 45x30 m (NNV-SSO), 
bestående av ca 4 sentida åkrar som begränsas av 
dräneringsfåror och fyra röjningsrösen. 
 
Tre röjningsrösen är 3-5 i diameter och 0,7-0,8 m höga. Ett 
röjningsröse är 10x2 m (NNV-SSSO) och 0,5 m högt. Stenarna 
är övermossade, 0,2-0,7 m stora. 
 
Ytterligare röjningssten och diken kring tidigare inägomark mot 
SO. Röjningssten finns även i kanten av nutida åkerfält. 
 
Terräng: Flack moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R27 
 
 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:147 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-07-07 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
 
Beskrivning: Stenbrott, bestående av ett block, 1,5 m stort 
och 0,8 m högt, som bearbetats med kilning. Minst fem 
kilmärken är 10 cm långa och 2,5 cm i diameter. Delvis 
övermossat. Omedelbart NO om blocket är en oregelbunden 
grop, 1,5-2 m i diameter och 0,2 m djup, varifrån blocket 
förefaller ha grävts fram. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen från 1900-talet eller 
möjligen senare delen av 1800-talet. 
  
Terräng: NO-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R28 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:24 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-07-07 (LBN) och 2017-09-11 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund, oklar utsträckning, ca 13x6 m (Ö-V). 
Stenfot, 1 m bred och 0,5 m hög av 0,2-0,5 m långa stenar. I 
SV spisröse, 3 m i diameter. I Ö eventuell källargrop. 
 
7 m S om husgrunden är en stenkantad terrasssering ca 10 m 
lång av upp till 1 m stora stenar. 
 
Terräng: Flack moränmark. Trädgårdstomt. 
 

 
Foto mot V: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R29 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:25 

 
Bytomt/gårdstomt  

 

Granskning 2017-07-07 (LBN, LK) och 2017-09-11 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad? 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bytomt enligt historiska kartor och tradition i byn, 
ca 150x100 m (Ö-V), bestående av två gårdar, varav den i Ö 
ännu bebyggd med manbyggnad och ekonomibyggnader. Den 
ursprungliga manbyggnaden är riven enligt boende Mikael 
Nilsson och ersatt med en ditflyttad bagarstuga som byggts 
om och till. Gårdstomten i V är helt övergiven. Denna bytomt 
är sannolikt Junkbodas gamla tomt. 
 
Den övergivna gårdstomten saknar dokumenterade 
husgrunder utöver diffusa spår efter en ladugård som finns 
redovisad på laga skifteskartan, men inte på storskifteskartan. 
Ungefär där ladugården har stått enligt laga skifteskartan är en 
grop 3x3 m (NV-SO) och 0,3 m djup. 2 m NNO om gropen är 
en uppfartsramp 7 m lång (NNO-SSV), 2 m bred och intill 0,4 
m hög. Platsen enligt storskifteskartans för den övergivna 
gården utgöres av en häll- och moränsluttning med mycket 
hög och tät örtvegetation som omöjliggör detaljerade 
iakttagelser men som i sig är bebyggelseindikerande. Enligt 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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uppgift ska en husgrund ha tagits bort när vägen mot SV från 
bytomten breddades (fanns smalare på laga skifteskartan). 
Ladugården enligt laga skifteskartan ska ha stått tom länge 
innan den eldades upp av brandkåren under andra halvan av 
1900-talet. 
 
Antikvarisk kommentar: Bedöms antikvariskt i första hand 
som bytomt, som ännu är bebyggd. Den övergivna delen kan 
möjligen selektivt bedömas som fornlämning. 
 
Terräng: V-sluttande småkuperad häll- och moränmark. 
Skogsmark (lövsly) och igenväxande hagmark. 
 
Referenser kartor:  
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-411. Laga 
skifteskarta 1862. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Bygdeå socken Junkboda nr 1-
3. Storskifteskarta 1784. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017. 
 

Uppfartsrampen där en ladugård stått enligt laga skifteskartan. 
Foto mot SV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R30 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:21 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2017-05-07 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
 
Beskrivning: Tjärdal, 8x5 m (NO-SV), bestående av en grop, 
2,5x1,5 m och 0,4 m djup, omgiven av en vall, 2 m bred och 
0,3 m hög. Gropen övergår i SV i en ränna, 0,5 lång (O-V), 0,3 
m bred och 0,1 m djup. Nedanför denna är en grop för 
uppsamlingstunna ca 2,5x1 m stor och intill 1,5 m djup med 
flack botten. 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Igenväxande hagmark. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R31 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:143 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-07-07 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Samfällighet intill bäck, som grävts till dike med 
upplagt material inom samfälligheten. 
 
Lertag enligt laga skifteskarta, samfällighet enligt ekonomiska 
kartan. 
 
Terräng: Bäck/dike i flack mark. Mycket tät granskog med sly. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21K 3j 
Bygdeå, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-411/1862. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
R32 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:144 

 
Hägnad 

 

Granskning 2017-07-07 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
 
Beskrivning: Stenmur, 35 m lång (NNO-SSV), 1-1,5 m bred 
och 0,5 m hög av 0,2-0,8 m stora stenar, delvis övermossade 
och delvis skarpkantiga. 
 
Avgränsar sannolikt olika markslag. Enligt laga skifteskartan 
gräns mellan stenbunden betesmark i NV och stenbunden 
avrösningsjord, d.v.s. inte odlingsbar mark, i SO. Ingen gräns 
på ekonomiska kartan. 
 
Terräng: Flack moränmark. Barrskog. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21K 3j 
Bygdeå, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-411/1862. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R33 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:145 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-07-07 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 5x3 m (NNV-SSO) och 0,5 m 
högt, av 0,3-0,8 m stora stenar, delvis övermossade. 
  
Terräng: Flack moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R34 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:146 

 
Område med fossil 
åkermark 

 

Granskning 2017-07-07 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åkermark, bestående av något välvda 
långsträckta odlingsytor, avgränsade med fåror och enstaka 
röjningsrösen.  
 
Odlingsytorna ansluter i längdriktningen till befintlig åker i 
ONO.  
 
Röjningsrösena är ovala, 4-5 m i diameter och 0,4-0,5 m höga, 
av 0,2-0,7 m stora stenar, delvis överväxta. Ett röjningsröse 
har påförd skrot.  
 
Antikvarisk kommentar: Åkrarna är inte redovisade på byns 
laga skifteskarta från 1862 och inte heller på den ekonomiska 
kartan från 1958. De har sådan sentida karaktär i anslutning till 
befintliga åkerfält att de i regel inte tillförs FMIS. De kan 
registreras för att de sentida ytorna är något välvda och för att 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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de enstaka röjningsrösena är överväxta och möjligen felaktigt 
skulle kunna uppfattas som något annat än röjningsrösen till 
närliggande åkrar. 
 
Terräng: Mycket svagt ONO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21K 3j 
Bygdeå, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-411/1862. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R35 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:1 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-10 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenbrott, bestående av ett block, ca 2 m stort 
och 1 m högt, som bearbetats med kilning. Tre kilmärken är 10 
cm långa och 2,5 cm i diameter. Troligen från 1900-talet eller 
möjligen senare delen av 1800-talet. 
  
Terräng: Liten moränrygg. Barrskog. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj.nr: 
R36 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:2 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-10 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenbrott, 5 m i diameter, bestående av 0,8-2 m 
stora block, som bearbetats med slagning och borrhål, 40 cm 
långt och 3 cm i diameter. Troligen från 1900-talet eller 
möjligen senare delen av 1800-talet. 
  
Terräng: Moränmark nedanför berghällar. Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R37 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:99 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-06-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 5x3 m (N-S/NNV-SSO) och 0,7 m 
högt, av 0,2-0,5 m stora övermossade stenar. Upplagt ca 15 
meter Ö om nutida åker. 
 
Antikvarisk kommentar: Mellan detta röjningsröse och 
röjningsröset R38 finns åkrar som övergivits i etapper under 
1900-talet och därefter beskogats. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark.   
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R38 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:98 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-06-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, ca 6x4 m (NNV-SSO) och 0,5 m 
högt, av 0,2-0,7 m stora stenar. I anslutning till röjningsröset 
finns åkrar som övergivits i etapper under 1900-talet och 
beskogats.  
  
Terräng: SO-ändan av liten moränrygg (NV-SO) vid 
finsediment mot NO-SO-SV. Skogsmark med tidigare åkrar i 
finsedimenten. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R39 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:97 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-06-09 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter soldattorp, 60x45 m 
(NNV-SSO), bestående av 1 husgrund, 1 timring i förfall och 1 
igenfylld grop (brunn?).  
 
Husgrunden, i områdets östra del, är 8x6 m (NNV-SSO), med 
stenfot, 0,3-1 m bred och 0,1-0,3 m hög, av överväxta stenar. 
Tvådelad med i NNV ett utrymme, 5x3 m (ONO-VSV), och i 
SSO en källargrop, 4x2 m, vinklad kring spisröse. Spisröset, i 
Ö, är 2 m i diameter och 1 m högt, av övertorvade stenar samt 
överst en trefotsgryta av järn.   
 
Timringen i förfall, i områdets norra del, är ca 6x4 m (ONO-
VSV). Delen i ONO övertäckt med vindfällen. Vägg i VSV 
bevarad i 10 stockvarv, inrasat tak. 
 
Den igenfyllda gropen, i områdets sydvästra del, är 2 m i 
diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet har överväxta stenar 
och synliga hålrum mellan stenarna. Vall kring kanten,1-2 m 
bred och 0,1-0,2 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: V om bebyggelselämningarna finns 
övergivna åkrar som övergivits i etapper under 1900-talet och 
anknyter till nutida åkrar i SSO. Dessa avgränsas av 
fåror/diken och kan antas delvis ha brukats av torpet, delvis av 
bönder i byn efter torpets övergivande. 
 
Terräng: SV-sluttning av moränmark ner mot bäck. Barrskog. 
 
Tradition: Den förste soldaten på rotet ska ha varit Johan 
Olofsson-Tysk, född 1661 i Junkboda och död 1709 i slaget vid 
Poltava. Den siste ska ha varit Johan Anton Löfrot-Tysk, född i 
Lövånger 1871 och antagen 1891. 
 
Namn: Tysk. 
 
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-
411 år 1862. Laga skifteskarta. 
 
Referens övrigt: Bygdeå hembygdsförening 2010: Bygdeå 
sockens rotetorp 1695-1895. Några nedslag i historien, s 19. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.   

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R40 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:23 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-07-07 (LBN, LK) och 2017-08-15 
(LBN, ON): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter soldattorp, 85x25 m 
(N-S), bestående av två husgrunder. 
 
Den ena husgrunden, i områdets norra del, är 12x4 m (N-S). 
Den är indelad i två rum med tydlig stenfot och mellanliggande 
parti utan tydlig stenfot. Rummens stenfot är 1 m bred och 0,3 
m hög av övermossade/gräsbeväxta stenar. Rummet i N har i 
NV ett spisröse, 1 m i diameter och 0,4 m högt, av naturstenar, 
0,1-0,8 m stora, samt källargrop. Rummet i S har i NV ett 
spisröse, 1 m i diameter och 0,1 m högt, av naturstenar, 0,1-
0,8 m stora.  
 
Den andra husgrunden (efter ladugård?), i områdets södra del, 
är 10x7 m (N-S) med en 0,5 m hög stenfot av 0,1-1 m stora 
stenar. Husgrunden tycks fortsätta ytterligare ca 14 m i form av 
två parallella rader av enstaka syllstenar, 1 m stora. 
 
I anslutning till husgrunderna finns även spår av igenväxt åker 
med enstaka röjningsrösen. 
 
Platsen markerad på storskifteskartan från 1784 över 
Junkboda som Soldat Torpställe. 
 
Terräng: Plan och svagt V-sluttande moränmark. Skogsmark. 
 
Tradition: Enligt ortsbo kallas lämningen Johan Tysks. 
 
Referens kartor: Lantmäteristyrelsens arkiv: Bygdeå socken 
Junkboda nr 1-3. Storskifteskarta 1784. 
 

 
Foto mot N: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R41 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:142 

 
Område med fossil 
åkermark 

 

Granskning 2017-07-07 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åkermark, ca 80x65 m (NNV-SSÖ), 
bestående av 3-4 oregelbundna odlingsytor med oklara 
begränsningar och i kanterna fåror, hak och ett 10-tal 
röjningsrösen. Fårorna är 0,5-1 m breda och 0,1-0,3 m djupa. 
Haken är 0,1-0,3 m djupa. Röjningsrösena är 2-7 m i diameter 
och 0,3-0,8 m höga, av 0,2-0,7 m stora stenar. 
Inom angivet område är odlingsytor delvis otydliga tillsammans 
med mark som troligen inte varit odlad. I angivet område 
förekommer möjligen lämningar efter både ängsmark och 
bebyggelse.  
 
Antikvarisk kommentar: En åkeryta markerad på laga 
skifteskartan, ingen åker på ekonomiska kartan. Troligen har 
en ursprunglig liten odlingsyta utvidgats, alternativt har 
åkerytor övergått till ängsmark på laga skifteskartan.  
  
Terräng: Liten moränhöjd. Tät blandskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21K 3j 
Bygdeå, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-411/1862. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R42 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:141 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-07-07 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp, 35x15 m (NNO-
SSV), bestående av 2 husgrunder, möjligen enstaka 
grundstenar och tilljämnade markytor. 
 
En av husgrunderna, efter bostad, är 8x6 m (ONO-VSV), med 
överväxt stenfot, 1-2 m bred och 0,3-0,5 m hög. Husgrunden 
är tvådelad med i ONO en källargrop, 3x2 m (NNV-SSO) och 
0,5 m djup, och i VSV ett platåartat golvfundament, 5x3 m 
(NNV-SSO) och 0,3 m högt. Nära mitten i kanten mot NNV ett 
spisröse, 2x1 m (NNV-SSO) och 0,3 m högt, av överväxta 
stenar, intill 0,6 m långa. 
 
Den andra husgrunden, 20 m SSV om den första, är 4x4 m 
(NNV-SSO), med stenfot, 0,3-0,5 m bred och 0,2-0,6 m hög, 
av 0,5-0,8 m långa stenar. I mitten en källargrop, 2 m i 
diameter och 0,2 m djup. Möjligen fortsätter husgrunden minst 
2 m mot NV, utan stenfot. 
 
Området med husgrunderna ligger i mark som delvis varit 
odlad och delvis kan ha ytterligare spår efter bebyggelse. 
 
Antikvarisk kommentar: Två byggnader redovisas på laga 
skifteskarta, ingen bebyggelse på ekonomiska kartan. 
  
Terräng: Krönparti av liten moränhöjd. Ung blandskog. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21K 3j 
Bygdeå, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-411/1862. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.   

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R43 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:95 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-06-09 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp eller liknande, 
20x15 m (Ö-V), bestående av 1 husgrund och 1 brunn.  
 
Husgrunden, i områdets östra del, är 10x5 m (NNV-SSO) med 
helt överväxt stenfot, 0,3-0,5 m bred och 0,1-0,2 m hög. 
Tvådelad med i NNV ett utrymme, 4x4 m (NNV-SSO), och i 
SSO en källargrop, 2,5x1,5 m (ONO-VSV) och 0,5 m djup, 
omgiven av en vall,1-2 m bred och 0,2-0,4 m hög. I Ö 
spisröse, 1,5 m i diameter och 0,3 m högt, av överväxta intill 
0,6 m stora stenar. 
 
Brunnen, 9 m SV om husgrunden, är 1,5 m i diameter och ca 2 
m djup med kallmurad insida av 0,2-0,8 m stora stenar. 
 
Bebyggelseplatsen finns inte med på laga skifteskartan över 
byn Junkboda. 
 
Antikvarisk kommentar: Bedöms med stöd av laga 
skifteskartan som anlagt efter 1862, men ombedöms till 
fornlämning om det framkommer tillförlitliga upplysningar om 
att bebyggelse övergivits på platsen före detta år. 
 
Terräng: Flack moränmark. Glänta i barrskog.  
 
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BYG-
411 år 1862. Laga skifteskarta. 
 

 
Foto mot SSO (husgrunden): Lennart Klang 2017. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R44 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:96 

 
Område med fossil 
åkermark 

 

Granskning 2017-06-09 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åkermark, ca 50x40 m (ONO-VSV), 
bestående av sentida åker- och ängsytor, 2 röjningsrösen och 
1 stenvall.  
 
Åkermarken, inom ett U-format område N, Ö och S om 
husgrund efter torp, begränsas av diken/fåror, 0,5-1 m breda 
och 0,2-0,4 m djupa, utom i SO där begränsningen utgörs av 
en stenvall, 2 m bred och 0,4 m hög, av 0,2-0,8 m stora stenar. 
I kanten i N ett röjningsröse, 3-4 m i diameter och 0,5 m högt, 
av 0,1-0,5 m stora stenar intill ett 2 m stort och 1 m högt block.  
Ängsmarkerna har oklar utbredning. De begränsas ställvis av 
diken/fåror företrädesvis V om den fossila åkermarken samt av 
ett röjningsröse, 6x3 m (ONO-VSV) av 0,2-0,6 m stora stenar. 
Möjligen har någon yta med ängskaraktär också varit åker. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Orientering: Intill bebyggelselämningar R43. 
 
Terräng: Flack och svagt SSV-sluttande moränmark. Barrskog 
med glänta. 
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R45 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:4 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-10 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenbrott, 3 m i diameter, bestående av 0,5-2 m 
stora stenar och block, varav ett bearbetats med kilning. Fem 
kilmärken är 10 cm långa och 2,5 cm i diameter. En sten 
upplagd på ett större block. Troligen från 1900-talet eller 
möjligen senare delen av 1800-talet. 
  
Terräng: Häll- och moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R46 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:5 

 
Gränsmärke 

 

Granskning 2017-05-10 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensamling (gränsstenspostament), 0,7 m i 
diameter och 0,2 m högt av 0,1-0,3 m stora stenar. Enstaka 
utrasade stenar i S och Ö. Ingen gräns här år 2017 men på 
1958 års ekonomiska karta. 
  
Ca 25-30 m SSV om gränsstenspostamentet är en 
stensamling ca 0,5 m i diameter och 0,1 m högt, av 0,1-0,3 m 
stora stenar. 
 
Ca 30 m VSV om gränsstenspostamentet är en annan 
stensamling ca 0,7 i diameter och 0,2 m hög. I mitten är 
lutande sten ca 0,4 m hög, 0,2 m bred och 0,1 tjock. 
  
Terräng: Krönparti av hällmark. Skogsmark (barr). 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Referens: Skog & Historia ObjektID 3004378. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R47 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:32 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-08-15 (LBN, ON): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 15 m i diameter 
och ingen höjd. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets relativa närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Moränmark. Skogsmark (markberett hygge). 
 
Skadebeskrivning: Markskador av avverkning och 
markberedning. 
 

 
Foto mot N: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R48 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:11 

 
Gränsmärke 

 

Granskning 2017-05-10 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gränssten, 0,5 m hög, 0,3 m bred (NO-SV) och 
0,3 m tjock, avsmalnande uppåt med rundad överdel, tuktad? I 
postament, närmast kvadratiskt, 0,8x0,8 m (NO-SV) och 0.4 
högt, av 0,1-0,4 m stora stenar. Ingen gräns här 2017 men på 
1958 års ekonomiska karta 21K 4j Rickleå. 
  
Orientering: 5 m NO om väg. 
 
Terräng: Tämligen flack moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3004395. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R49 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:149 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-07-09 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensamling, oregelbunden, 1 m i diameter och 
0,5 m hög, av 0,2-0,4 m stora stenar. Anlagd i liten 
bergsskreva mot häll i V, 0,7 m hög, och häll mot N, 0,8 m 
hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Sentida karaktär. 
  
Terräng: Hällmark nära krönparti av liten bergs- och 
moränhöjd. Tallskog. 
 

 Foto mot VNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R50 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:28 

 
Boplatsgrop? 

 

Granskning 2017-07-09 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Grop i klapper, oval, 3x1 m (NV-SO) och 0,7 m 
djup. Bottenplanet är 1x0,5 m (NV-SO). Vall kring kanten, 1-
1,5 m bred och intill 0,3 m hög. Stenarna är 0,1-0,3 m stora. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd grop med avseende på 
datering och funktion. I närheten finns en sentida täktgrop i 
klapper. Ca 100 m mot NNV finns ett sandigt område med ett 
flertal sentida täktgropar, gränsrösen etc (R51). Mest troligt är 
att även denna grop är ett resultat av täkt, men gropens 
egenskaper gör att forntida boplatsgrop inte helt kan uteslutas. 
 
Terräng: S-sluttning av stenig moränmark med 
fornstrandvallar i klapper. Skogsmark (ung blandskog) 
 

 
Bevakningsobjekt 
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Foto mot NNV: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R51 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:155 

 
Boplatsläge? 

 

Granskning 2017-07-10 (LBN, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Område med sentida täktgropar i sandmark, ca 
200x100 m (NV-SO), som möjligen kan ha varit en plats att 
lägga till vid med båtar i en forntida skärgård kring nuvarande 
35-40-meterskurvan över havet. Inga synliga lämningar eller 
fynd i befintliga täktgropar. Sandmarken övergår i Ö-NO till 
kala berghällar och i V-SV till fornstrandvallar av 
klapperliknande morän. Möjligen bra terrängläge för 
strandhugg, men troligen inte för varken tillfällig eller varaktig 
boplats. 
 
Antikvarisk kommentar: Gynnsam jordart, men utsatt 
terrängläge utan lä och till synes utan bra skyddade 
boplatslägen. 
  
Terräng: SV-sluttande sandmark nära krön av liten morän- 
och bergshöjd. Tallskog. 
 

 
Sentida täktgrop invid sandig mark. Foto mot NNV: Lennart 
Klang 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
R52 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:166 

 
Gränsmärke 

 

Granskning 2017-05-12 (ON): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Postament till gränsmärke, 0,8x0,8 m (NV-SO) 
och 0,3 m hög av 0,3-0,4 m stora kanthuggna stenar. En nyare 
gränsmarkering är anlagd 2 m S om postamentet. 
  
Terräng: Flack moränrygg (N-S) med inslag av berghällar. 
Skogsmark. 

 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot S: Ola Nilsson 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R53 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:8 

 
Fäbod 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 35x20 m 
(NV-SO), bestående av 2 husgrunder och 1 grop med oklar 
funktion. 
 
Den ena husgrunden är ca 9x5 m (Ö-V). Den är tvådelad, 
varav delen i Ö är 6x5 m (Ö-V), med stenfot, 1 m bred och 0,7 
m hög. I NO en källargrop, och i SO ett spisröse, 3 m i 
diameter och 1,3 m högt. Delen i V delen är 5x3 m (N-S) med 
trappstenar i N.  
 
Den andra husgrunden, 25 m SV om den första, är ca 4x4 m 
(Ö-V), otydlig i S och belamrad med ris.  
 
Gropen med oklar funktion, 1 m V om den andra husgrunden, 
kan möjligen ha varit källargrop tillhörig den intilliggande 
husgrunden. 
 
Fossil åker intill (R54) tyder på att fäboden kan ha övergått till 
att vara torp. 
 
Orientering: 10 m Ö om väg. 
 
Terräng: Tämligen plan moränmark. Skogsmark (barrträd). 
 
Tradition: Enligt Arnold Bäckström i Valsfäboda flyttade 
fäboden så småningom ner mot byn för mjölkhantering där. På 
denna plats blev man dock bofast i flera år. 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3004454. 
 

 
Foto mot Ö: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R54 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:84 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åkermark, ca 45x20 m (NV-SO), 
bestående av sentida åkerytor som begränsas av 
hak/dräneringsfåror och två röjningsrösen. 
 
Åkerytorna, med tuvig något skålformig yta och en 
dräneringsfåra, 1 m bred och 0,3 m djup, begränsas i S av 
hak, 0,2 m djupt, samt fåra, 0,5 m bred och 0,2 m djup, i NO 
av fåra, 0,5 m bred och 0,2 m djup, samt har i övrigt otydlig 
avgränsning. Gränsar mot husgrund i SV. 
 
Röjningsrösena är 6x3 m (NV-SO) respektive 5x3 m (ONO-
VSV) och 1 m höga, av 0,2.0,5 m stora stenar, delvis 
övermossade.  
 
Orientering: 7 m OSO om vägkant. 
 
Antikvarisk kommentar: Gränsar till husgrund efter fäbod, 
som sekundärt kan ha övergått till torp (R53). 
 
Terräng: Flack moränmark. Barrskog med enbuskar. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R55 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:172 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-23 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbottnen efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 35x20 m (NV-SO). 
 
Kolbottnen är rund, 13 m i diameter och 0,5 m hög. Skålformigt 
mittparti, 8 m i diameter och 0,2 m djupt med ojämn yta, 
möjligen för att en mindre kolbotten kan ha anlagts i NO på 
kolbottnen. Regelbundet omgiven av sju stybbgropar, 1-2 m 
breda och 0,2-0,6 m djupa, varav två i NO har uppgrävda 
stensamlingar intill. 
 
Kolarkojan, 11 m NV om kolbottnen, är 4x3 m (NNV-SSO). 
Den består av ett utrymme, 1,5x1 m (Ö-V), som omges av en 
vall, 1 m bred och 0,1-0,2 m hög, med i ONO en ingång, 0,5 m 
bred, och i VSV ett spisröse, 2 m i diameter och 0,5 m högt, av 
delvis överväxta stenar, intill 0,6 m stora. Spisröset har i mitten 
en grop, 0,5 m i diameter och 0,2 m djup, och i ONO en 
öpppning, 0,4 m bred och 0,2 m hög. Omedelbart NNV om 
kolarkojan är en grop 1,7x1 m (ONO-VSV) och 0,5 m djup. 
Den är grävd i samband med kolarkojans byggande 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna ha tillkommit före 1850. 
   
Terräng: Avsats i svagt SSO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R56 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:173 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-07-23 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med stenrader och stensamling, 25 m i 
diameter. En stenrad är 20 m lång (NNV-SSO), 1-2 m bred 
och 0,2 m hög, av 0,3-1 m stora stenar, varav flera är slagna 
och skarpkantiga. Ytterligare enstaka kortare stenrader 
förekommer. En stensamling är 3 m i diameter och 0,3 m hög, 
av 0,3-0,5 m stora delvis överväxta stenar, delvis 
skarpkantiga.. 
   
Antikvarisk kommentar: Sentida, oklar funktion, möjligen 
odlingsförsök i närliggande mossmark. 
 
Terräng: Ö-sluttande moränmark intill moss- och myrmark. 
Barrskog. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R57 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:174 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-23 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbottnen efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 40x20 m (N-S).   
 
Kolbottnen är rund, 14 m i diameter och 0,3 m hög. Skålformigt 
mittparti, 8 m i diameter och 0,2 m djupt, med ojämn yta.   
 
Kolarkojan, 17 m N om kolbottnen, är 3,5x3 m (VNV-OSO). 
Den består av ett utrymme, 2x1 m (VNV-OSO), som omges av 
en vall, 0,5-1 m bred och 0,1 m hög, med i ONO ett spisröse, 
2x1 m (N-S) och 0,5 m högt, av 0,2-0,6 m stora stenar mot ett 
block i ONO, 1,5 m stort och 0,5 m högt. Spisröset är ombyggt 
till gränsröse. 

 
Fornlämning 
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Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna ha tillkommit före 1850. 
   
Orientering: Kolarkojans spisröse i rågång. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Kolbotten. Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Spisröse i kolarkoja, ombyggt till gränsröse. Foto mot OSO: 
Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R58 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:29 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2017-07-09 (LBN): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, 6x4 m (N-S), bestående av en grop, 2x1 
m (N-S) och 0,7 m djup, omgiven av en vall, 1,5-2 m bred och 
0,5 m hög. Gropen avsmalnar mot N i en ränna, 0,5 lång (N-S) 
och 0,3 m bred. Nedanför rännan är en grop för 
uppsamlingstunna ca 0,7 m i diameter och 0,8 m djup med 
flack botten. 
 
Orientering: 10 m Ö om kraftledningsgata. 
 
Terräng: Sandig moränsluttning. Skogsmark (barrskog). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot S: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R59 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:85 

 
Brunn/källa 

 

Granskning 2017-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Brunn, oval, 1,3x1 m (NV-SO) och 0,5 m djup  
ner till vattenyta.I SO-SV-NV en vall kring kanten, 0,5 m bred 
och 0,2 m hög, med kallmurad lodrät insida av 0,2-0,5 m stora, 
delvis övermossade stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kan antas höra ihop med 
närliggande fäbod (R60). 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark vid myrkant. Barrskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R60 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:86 

 
Fäbod 

 

Granskning 2017-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter fäbod, bestående av 
2 husgrunder och påverkade markytor, 45x30 m (NO-SV). 
 
Den ena husgrunden är 5x4 m (NO-SV) med utbyggnad mot 
NO, 3x1 m (NV-SO). I N spisröse, 1-2 m i diameter och 0,3 m 
högt, av övermossade stenar intill 0,6 m stora. Ställvis stenfot, 
0,2 m hög, av övermossade stenar, i övrigt enstaka 
grundstenar, intill 0,7 m långa. 
 
Den andra husgrunden, 5x4,5 m (NNV-SSO), består av ett 
utymme, 1,5x0,7 m (N-S), som omges av en vall, 1-3 m bred 
och 0,2-0,3 m hög av jord och i S, där vallen är bredast och 
högst, av enstaka kännbara stenar med sond. Vallen har i Ö-
OSO en ingång, 0,8 m bred. 
 
De påverkade markytorna saknar tydliga spår av odling men 

 
Fornlämning 
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har möjligen stenröjts i mycket liten omfattning så att några 
stenar i området förefaller flyttade. 
 
I närheten en brunn som kan antas ha samband med fäboden 
(se R59) 
 
Terräng: Mycket svagt S-sluttande moränmark. Glänta i 
barrskog med enstaka lövträd. 
 
Namn: Intilliggande namn, Sundsraningen, kan eventuellt tyda 
på att fäbodens namn är Sunds fäbod. Sundsraningen avser 
ängsmark. I denna utredning har det inte klarlagts när den 
brukades (före, under och/eller efter fäbodtiden). 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R61 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:87 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14-15 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 9 m i diameter och 0,2 m 
djupt. Ställvis stybbränna eller stybbgropar runt om, 1-2 m 
breda och 0,1-0,8 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack, något V-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R62 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:9 

 
Fäbod 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
 
Beskrivning: Husgrund efter fäbod, ca 5x4m (NNV-SSO), 
med oklar fortsättning i Ö, och intill 0,4 m hög. I NO är ett 
spisröse 2 m i diameter och 0,7 m högt. Övermossad. 
  
En myrodling ca 50 m NO om husgrunden är markerad på 
1958 års ekonomiska karta som Eklundsfäbodraningen. 
  
Terräng: N/NV-sluttning av moränmark. Skogsmark (barr).   
 
Tradition: Enligt Arnold Bäckström i Valsfäboda flyttade 

 
Fornlämning 
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Eklunds fäbod så småningom ner mot byn för mjölkhantering 
där. Byggnaden flyttades och finns bevarad närmare byn 
Bäck. 
 
Namn: Eklunds fäbod. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21K 4j Rickleå, 1958. 
 

 
Foto mot Ö: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R63 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:30 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-11 (LBN): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 10 m i diameter 
och 0,5 m hög. Omges av stybbränna, 3 m bred och 0,5 m 
djup, med utsparade partier, 1,5-2,5 m breda. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets relativa närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
Svårbesiktigad pga. mycket tät växtlighet. 
 
Terräng: Flack moränmark som övergår i våtmark/myr. 
Skogsmark (ungtallar, sly och enar). 
 

 
Foto mot SO: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R64 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:148 

 
Härd 

 

Granskning 2017-07-08 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Härd, rund, 0,7 m i diameter och 0,1 m hög. 
Ofylld. I kanten sex stenar, 0,1-0,2 m stora. 
 
Antikvarisk kommentar: Sentida karaktär. 
  
Terräng: Krönparti av berghäll i stenig moränmark. Barrskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R65 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:139 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, oklar begränsning, ca 12 
m i diameter och 0,2 m hög. Ojämn yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack mossig moränmark. Blandskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R66 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:138 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-07-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund, oklar begränsning, ca 4x3 m (NV-
SO) och 0,2 m hög. I mitten spisröse, rektangulärt, 2,5x1,5 m 
(NV-SO) och 1 m högt, av cement, tegel och naturstenar intill 
0,6 m stora. Gott om glasbitar påförda. 
 
8 m N/NNO om husgrunden syns rikligt med tegel i en rotvälta. 
 
Antikvarisk kommentar: Enligt tidigare anteckningar möjligen 
lämningar efter smedja? 
  
Terräng: Flack Ö-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 
Referens: Omnämnd under RAÄ 247:1 vid RAÄ:s 
fornminnesinventering 1989. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot N/NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R67 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:152 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2017-07-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, ca 15 m i diameter, bestående av en 
grop, ca 3 m i diameter och 0,3 m djup, omgiven av en vall, 3-
6 m bred och intill 1 m hög, med i NO en öppning, 1,5 m bred, 
och framför/nedanför öppningen en grop för 
uppsamlingstunna, 1 m i diameter och 0,1 m djup. 
 
Terräng: NO-sluttning av sandig mark ner mot avsats vid å. 
Mycket tätt granbestånd i blandskog. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R68 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:151 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-11 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 11-12 m i diameter 
och 0,3 m hög. Omgiven av stybbgropar, 1-2 m breda och 0,4-
0,7 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack mossig moränmark nedanför V-sluttande 
stenig moränmark. Blandskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R69 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:150 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-07-11 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kojgrund eller husgrund, oklar utsträckning, ca 
4x4 m (NO-SV), bestående av ett spisröse och en jordvall. 
Spisröset, i NV, är 2 m i diameter och 0,8 m högt, av 0,1-0,3 m 
stora delvis överväxta stenar med i SO en försänkning, 1x0,8 
m (NV-SO) och 0,3 m djup. Jordvallen avgränsar grunden i SO 
och SV. Den är intill 1 m bred och 0,1 m hög. 
  
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Barrskog.  
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R70 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:165 
LBN2017:12 
LBN2017:13 

 
Småindustri-
område 

 

Granskning 2017-07-05 (LBN) och 2017-08-16 (ON, 
LBN): 
Skadestatus Skadat 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Småindustriområde, bestående av 1 grund efter 
kvarn, 1 grund efter kraftverk samt rester efter 1 dammvall, ca 
45x30 m (NNV-SSO). Området är kraftigt skadad av 
schaktningar med grävmaskin samt erosion. 
 
Kvarnlämningen består av en stenmur/-stenskoning, ca 12 m 
lång (NO-SV), 2 m bred och 1,2 m hög av 0,3-1,0 m stora 
stenar, i SO uppmurad längs den nordöstra stranden av 
åfåran. I mitten är en öppning 1,5 m bred och 1 m djup, med i 
SO en nedgrävning, 3x3 m (NV-SO) och intill 0,5 m djup. 
 
Grunden efter kraftverket, vinkelrät mot åfåran, består av en 
stenmur, 7x3 m (NO-SV) och intill 1,2 m hög av 0,2-0,5 m 
stora stenar. Längs långsidan i NV är en cementskoning intill 1 
m hög och 0,25 m tjock. 
 
Dammvallen, från kraftverksgrundens kortända i NO, är ca 15 
m lång (NNO-SSV), intill 2 m bred och 0,6 m hög. 
Genombruten av sekundära schaktningar/kraftiga 
vattenflöden. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Terräng: Åravin i finsediment och moränmark. Skogsmark 
invid åker- och tomtmark. 
  
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-byg-
428, laga skifte, Ytter Storbäckens by från 1875. 
 
Referens övrigt: Uppgifter om verksamheter på platsen från 
Margaretha Bygdesson. 

 

 
Foto mot NO: Ola Nilsson 2017. 

 
 
Obj.nr: 
R71 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:18 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-07-06 (LBN, LK) och 2017-08-16 
(LBN, ON): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Källargrund, 6x3 m (N-S) och ca 1,5 m djup av 
0,3-0,8 m stora stenar med borrhål. Insidan är täckt av betong. 
 
Åkermarken i anslutning till källargrunden kallades tidigare 
enligt ortsbon Erling Carlsson för Pärgärdet, vilket gör att 
källargrunden kan ha varit en potatiskällare. 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 

 
Foto mot NO: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R72 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:19 

 
Bro 

 

Granskning 2017-07-06 (LBN), 2017-08-16 (LBN, ON) 
och 2017-09-11 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Brofundament på ömse sidor Storbäcken. 
Bäcken är ca 4 m bred.  
 
I NNO är brofundamentet inklusive anslutande vägbank ca 10 
m långt (NNO-SSV) med kallmur, 10 m bred och 1,5 m hög av 
natursten, mot bäcken.  
 
I SSV är brofundamentet inklusive avslutande väg 7 m långt 
(NNO-SSV), 1 m brett och 1 m högt. Mot NV är en stensatt 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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kant utmed bäcken 20 m lång (VNV-OSO), 2 m bred och intill 
1 m hög av 0,4-9,8 m stora stenar.  
 
Kallmuren och den stensatta kanten kan vara ett resultat av 
årensning och/eller dammkonstruktion. 
 
Terräng: Moränmark med mest finsediment. Blandskog. 
 
Namn: Tjärdalsbron enligt 1862 års Laga skifteskarta. 
Markerad, utan namn, på ekonomiska kartan 1958 
 
Referens kartor:  
Lantmäterimyndighetens arkiv: 24-byg-428. Lagaskifteskarta 
1762.  
2) Rikets allmänna kartverks arkiv. 21 K 4i Kroksjönäs från 
1958. Ekonomiska kartan. 
 

 
Foto mot SV: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R73 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:20 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-07-06 (LBN, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 4x2 m (NV-SO) och 0,7 m högt av 
0,1-0,8 m stora stenar, delvis kallmurade, i nära anslutning till 
igenväxande åkermark. I området finns även en vall av 
röjningssten. 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 

 
Foto mot V: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS  

 
Obj.nr: 
R74 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:15 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-07-05 (LBN) och 2017-08-16 (LBN, 
ON): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Beskrivning: Brukningsväg, ca 400 m lång (NV-SO) och 3 m 
bred. 
 
Antikvarisk kommentar: Ej övergiven. Markerad på 
ekonomiska kartan från 1958 
 
Terräng: Moränmark. Blandskog. 
 
Tradition: Användes tidigare för att nå västra delen av 
åkermarken. 
 
Namn: Hägnvägen (enligt ortsbo). 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv. 21 K 4i 
Kroksjönäs från 1958. Ekonomiska kartan. 
 

 
Foto mot SO: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R75 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:16 

 
Bytomt/gårdstomt 

 

Granskning 2017-07-06 (LBN) och 2017-08-16 (LBN, 
ON): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter gård, 
ca 80x55 m (NV-SO), bestående av 5 husgrunder, 1 brunn 
samt 2 raserade byggnader. 
 
En husgrund, 10x9 m (N-S), är tvådelad, med stenfot, 1 m 
bred och 0,7 m hög. Delen i N är 10x6 m (Ö-V) och delen i S, 
med källargrop samt även rester av vask och vattenpump, är 
6x3 (N-S). Ytterligare rumsindelningar antyds i NO. I V är ett 
spisröse 2 m i diameter och 1,5 m högt av tegel och en 
järnspis. 
 
Brunnen, 15 m VNV om husgrunden ovan, är stensatt, 1 m i 
diameter och minst 2 m djup till vattenytan. Vattenrör till 
husgrunden är synliga. 
 
10 m V om brunnen är en raserad bod/härbre med yttre 
stentrappa i Ö. Hörnstenar i två lager synliga. 
 
20 m NV om den raserade boden är en husgrund 5x4 m (NV-
SO). Den har stenfot, 0,5 m bred och 0,3 m hög av tuktad 
natursten, samt i SV spisröse, 1 m i diameter och 0,5 m högt 
av tuktad natursten. I anslutning till husgrunden finns rester av 
tegel och lyktor.   
 
I området är en ihoprasad byggnad ca 2,5x3 m stor (NNO-
SSV) av stående plank. 
 
En husgrund (efter tvättstuga?),15 m OSO om den ihoprasade 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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byggnaden och 50 m NV om den första husgrunden, är 10x5 
m (NO-SV) och upp till 1,3 m h av cement och, i hörnpartier, 
tuktad natursten. I nordvästra delen är ett spisröse ca 3 m i 
diameter och 2 m högt av tegel, slaggsten, cement och tuktad 
sten. Ingång med förfallen trädörr i NO, uttag för fönster samt 
trappsten i SO. 
 
En husgrund, 20 m ONO om tvättstugan, är, 3x3 m (NO-SV) 
och 0,7 m hög av natursten med 1 varv timmerstockar. 
 
En husgrund efter ladugård, 40 m N om den första 
husgrunden, är 20x15 m (SV-NO) med i SV en uppfartsramp, 
6x4 m och upp till 1,5 m hög. Husgrunden är tydligast i NO och 
består av kallmurad natursten och cement, i övrig syns 
enstaka syllstenar. I och kring husgrunden finns rester av 
redskap, jordbruksmaskiner, järnskrot, tegel, slaggtegel mm. 
 
Antikvarisk kommentar: Sannolikt anlagd efter 1862 då 
bebyggelsen saknas på Laga skifteskartan från detta år, men 
är markerad på ekonomiska kartan från 1958. 
 
Terräng: Flack och svagt NO-sluttande moränmark. 
Skogsmark (blandskog). 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv. 21 K 4i 
Kroksjönäs från 1958. Ekonomiska kartan. 
 

 
Husgrund efter bostadshus med kvarvarande vask och 
vattenledning. Foto mot NNO: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Brunnen. Foto mot botten: Lena Berg Nilsson 2017. 
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Husgrund (efter tvättstuga?). Foto mot S: Lena Berg Nilsson 
2017. 
 

 
Obj.nr: 
R76 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:14 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-05 (LBN) och 2017-08-16 (LBN, 
ON): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 1 m hög.   
 
Orientering: 4 m V om brukningsväg. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets relativa närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Moränmark. Blandskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktskadat i Ö. 
 

 
Foto mot OSO: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R77 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:17 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-06 (LBN) och 2017-08-16 (LBN, 
ON): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter 1 kolarkoja, ca 30x20 m (NV-SO). 
 
Kolbottnen är rund, 17 m i diameter och 0,5 m hög, lätt skålad.  
Omges av stybbränna, 2 m bred och 0,4 m djup, med sex 
utsparade partier, 1,5-4 m breda. 
 
Kolarkojan, 5 m NV om kolbottnen, är 4x2 (N-S) med spisröse, 
1 m i diameter av naturstenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Orientering: 5 m SV om å. 

 
Fornlämning 
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Terräng: Moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 

 
Foto mot V: Lena Berg Nilsson 2017.  
 

 
Obj.nr: 
R78 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:140 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 2 runda kolbottnar efter resmilor, 
20 m i diameter, varav en mindre är anlagt på en större. 
 
Den större kolbottnen är 17 m i diameter och 0,4 m hög.  
Den omges av stybbränna/stybbgropar, 1-1,5 m breda och 
0,2-0,5 m djupa.   
 
Den mindre kolbottnen, centralt belägen på den större, är 8 m i 
diameter och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 3 m i diameter 
och 0,2 m m djupt. Runt om en stybbränna, 1-2 m bred och 0,1 
m djup. 
 
Den mindre kolbottnen omges av sex högstubbar, belägna på 
den större kolbottnen. En högstubbe står utanför den större 
kolbottnen. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Avverkad skogsmark. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R79 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:137 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila (?), 9x6 m (NO-SV) och 
0,3 m hög. I mittpartiet en försänkning, 3 m i diameter och 0,1 
m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack mossig moränmark. Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R80 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:129 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar form och utsträckning, möjligen 
efter liggmila, 8x5 m (NV-SO), ingen höjd. Till stor del 
borttagen? 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack SSO-sluttning av moränmark. Tallskog med 
inslag av granbestånd. 
 
Skadebeskrivning: Förefaller till stor del borttagen/avbanad.  
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R81 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:130 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14-15 m i diameter 
och 0,2 m hög. Tämligen jämn yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R82 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:131 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,2 m hög. Smågropig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R83 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:128 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, otydlig 
begränsning, 10-12 m i diameter och 0,1 m hög. Tämligen 
jämn yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.  
 
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R84 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:133 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,3 m hög. Antydan till skålformigt mittparti, 10 m i 
diameter och 0,1 m djupt. Omgiven i V-S-Ö av 
stybbränna/täkter, 1-4 m breda och 0,1-0,2 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Liten avsats i svagt SV-sluttande moränmark. 
Kraftledningsgata i skogsmark. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R85 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:132 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, otydlig begränsning, 
rund, ca 16 m i diameter och 0,1 m hög. Smågropig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svag NV-sluttning av moränmark. Kraftledningsgata i 
skogsmark. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R86 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:122 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14-15 m i diameter 
och 0,1 m hög. Ojämn yta med tendens till skålformigt 
mittparti, 10 m i diameter och mindre än 0,1 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 

 
Fornlämning 
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brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i svagt SSV-sluttande häll- och moränmark 
med myr i V. Blandskog. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R87 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:135 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 17 m i diameter 
och 0,4 m hög i SO inom 8-10 m i diameter, i NV ingen höjd 
utom i ytterkant, 1 m bred och 0,1-0,2 m hög. Ställvis omgiven 
av täktgropar, 3-5 m stora och 0,1 m djupa. 
 
Kan vara lämningar efter två kolbottnar, varav en mindre 
anlagd på en större. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt NNO-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R88 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:136 

 
Härd 

 

Granskning 2017-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Härd, oval, 0,9x0,8 m (N-S) och lägre än 0,1 m 
hög. Ofylld med enstaka stenar, 0,1 m stora. I kanten 12 
stenar, 0,1 m stora. 
 
Antikvarisk kommentar: Vid provstick med sond 
framkommer sparsamt med ytligt kol. Härden förefaller anlagd 
på utfylld sandmark för skogsbilväg med vändplats intill 
skogskoja vid ytliga täkter. 
  
Terräng: Flack sandmark. Vändplats vid skogsbilväg. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot S. Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R89 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:127 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 13 m i diameter 
och 0,1 m hög. Ojämn yta efter avverkning och 
markberedningsspår. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svag Ö-sluttning av moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Markberedningsspår över hela kolbottnen. 
 

 
Foto mot N/NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R90 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:126 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,3 m hög. Smågropig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Krönparti av stenig, liten moränhöjd. Ung tallskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R91 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:112 

 
Boplats 

 

Granskning 2017-06-15 (LK) och 2017-08-18 (EH och 
NG): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplats, oklar begränsning. Inom ca 10 m i 
diameter påträffas måttligt med skörbrända stenar i 
markberedningsspår och brända ben vid sållning efter 
provgropsgrävning.    
  
Terräng: Sandig liten avsats i svagt NO-sluttande mark ner 
mot liten, flack dalgång. Avverkad skogsmark. 
 
Skadebeskrivning: Markberedningsspår fläckvis. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R92 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:113 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Smågropig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack moränmark. Tallskog med gran- och lövinslag. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R93 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:115 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar form, möjligen efter liggmila, ca 
8x6 m (ONO-VSV) och 0,3 m hög. Ojämn yta, uppbyggd i Ö-S, 
i övrigt otydlig. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: SSO-sluttning av moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R94 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:116 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar form och storlek, troligen efter 
resmila, rund, 12-14 m i diameter och lägre än 0,1 m hög. 
Tuvig, delvis mossig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i svag SSO-sluttning av moränmark. 
Blandskog, mest tall. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R95 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:125 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15-16 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämn yta med enstaka kvarliggande 
oregelbundna kolhögar, intill 0,4 m höga. I VNV en täktgrop, 
3x2 m (NO-SV) och 0,2 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svag S-sluttning av moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop i kolbottnen. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R96 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:121 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14-16 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämn gropig yta med övertvärande 
skogstraktorspår. Omedelbart Ö om kolbottnen är två stybb- 
och täktgropar 2-4 m i diameter och 0,2-0,3 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Krön av stenig moränhöjd. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop intill kolbottnen och 
skogstraktorspår på kolbottnen. 
 

 
Fornlämning 



   

   

Bilaga 1 sid 58 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R97 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:114 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-15 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,1 m hög. I SV skadad av täktgrop, 10x3 m (NNV-SSO) 
och 0,4 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop i kolbottnen. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R98 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:124 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar form och storlek, möjligen efter 
resmila, ca 10 m i diameter och lägre än 0,1 m hög. Tendens 
till skålformigt mittparti, 7 m i diameter och lägre än 0,1 m 
djupt. Kol kvar endast ställvis, troligen efter noggrann 
borttagning och ytlig täkt.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täkt i kolbottnen. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R99 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:123 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad  
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Lämningar efter kolarkoja, 3,5x3,5 m (NO-SV), 
bestående av ett utrymme, 2x1 m (VNV-OSO), som omges av 
en vall, 1-1,5 m bred och intill 0,1 m hög, med i NO spisröse, 
2,5x1 m (VNV-OSO) och 0,5 m högt, av 0,2-0,8 m stora stenar 
vid och på ett block, 2 m stort och 1 m högt.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolarkojan ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i N-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R100 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:117 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämn yta med skålformigt mittparti, 10 m i 
diameter och 0,2 m djupt. Nära mitten en täktgrop, 4x1 m (Ö-
V/ONO-VSV) och 0,3 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt N-sluttande moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop i kolbottnen. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R101 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:120 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar efter resmilor och 
lämningar efter kolarkoja, 80x30 m (Ö-V/ONO-VSV). 
 
Den ena kolbottnen, i områdets västra del, är rund, 14 m i 
diameter och 0,4 m hög. Ojämn, smågropig yta.   
 
Den andra kolbottnen, 20 m NO om kolarkojan, är rund, 16-17 
m i diameter och 0,2 m hög. Ojämt skålformigt mittparti, 10-11 
m i diameter och 0,1 m djupt, med ytliga täktskador. Ställvis 
omgiven av stybbränna/ytlig täkt, 2-5 m bred och 0,1-0,2 m 
djup. Skogstraktorspår övertvärar. 
 
Kolarkojan, 17 m Ö om kolbottnen i V, är 5x3,5 m (Ö-V). Den 
består av ett utrymme, 1,5x1,5 m (Ö-V), som omges av en vall, 
2 m bred och 0,1-0,2 m hög, med i V spisröse, 2x1,5 m (N-S) 
och 1 m högt, av 0,2-0,5 m stora stenar.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna och kolarkojan ha tillkommit 
före 1850. 
  
Terräng: Avsatser i N-sluttande moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktskador och skogstraktorspår på 
kolbottnen i NNO. 
 

 
Lämningar efter kolarkojan i förgrunden, en kolbotten i 
bakgrunden. Foto mot V: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj nr: 
R102 
 
Internt arbetsID: 
X_SJ2017:12 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-08-18 (EH, NG), 2017-08-23 (SJ) 
och 2017-09-12 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 12 m i diameter 
och intill 0,1 m hög. Skålformigt mittparti, 8 m i diameter och 
0,1 m djupt. 
 
 

 
Fornlämning 
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Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: N-sluttande och flack moränmark. Skogsmark (tall). 
 
Skadebeskrivning: Övertväras av skogstraktorspår. 
 

 
Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R103 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:118 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 45x30 m (NO-SV/NNO-SSV).  
 
Kolbottnen är rund, 17-18 m i diameter och 0,2 m hög. Ojämn 
yta som övertväras av skogstraktorspår. Runt om är fyra 
stybbgropar 2-4 m långa, 2-4 m breda och 0,3-0,8 m djupa. 
 
Kolarkojan, 14 m SSV om kolbottnen, är 4x3 m (NNO-SSV). 
Den består av ett utrymme, 1,5x1,5 m (NNO-SSV), som 
omges av en vall, 1-1,5 m bred och 0,1 m hög, med i NO 
spisröse, 2,5x1,5 m (VNV-OSO) och 0,5 m högt, av 0,1-0,5 m 
stora stenar vid ett block, 1,5 m stort och 0,8 m högt. 
Risbelamrad. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen och kolarkojan ha tillkommit före 
1850. 
  
Terräng: Avsats i svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Skogstraktorspår på kolbottnen. 
 

 
Lämningar efter kolarkojan i förgrunden, kolbottnen i 
bakgrunden. Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R104 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:119 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar form och storlek, ca 18x15 m 
(NO-SV) och 0,2 m hög. Ojämn yta med kvarlämnad kolhög, 5  

 
Fornlämning 
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m i diameter och 0,4 m hög. Förefaller ombyggd, möjligen med 
olika kolningsmetoder (res- och liggmila).  
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i svagt NV-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R105 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:153 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och intill 0,3 m hög. Oregelbundet skålformigt mittparti, 6 m i 
diameter och 0,1 m djupt. Ställvis omgiven av antydan till 
stybbränna, 1 m bred och mindre än 0,1 m djup. 
 
Orientering: 14 m Ö/OSO om vägkant. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt OSO-sluttande moränmark. Blandskog. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R106 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:154 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar begränsning, troligen efter 
resmila, ca 12 m i diameter och ingen höjd. Ojämn yta.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack moränmark. Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R107 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:100 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-13 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,3 m hög. Tuvig yta med skålformigt mittparti, 10 m i 
diameter och 0,1 m djupt. Ställvis tendens till stybbränna, 1-2 
m bred och intill 0,1 m djup.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack, något SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R108 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:104 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-13 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämn, småtuvig yta.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i mycket svag V-sluttning av moränmark ner 
mot myr. Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R109 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:102 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-13 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 18 m i diameter 
och 0,4 m hög. Småtuvig yta med i Ö en täktgrop, 6x5 m 
(NNO-SSV) och 0,5 m djup. Runt om så gott som hela 
kolbottnen är en stybbränna eller stybbgropar, 2-3 m breda 
och intill 0,2-0,5 m djupa, i Ö utökad till en täktgrop, 8x5 m 
(ONO-VSV) och 0,7 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i V-sluttande häll- och moränmark. 
Blandskog, mest tall. 
 
Skadebeskrivning: Täktgropar i och intill kolbottnen. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R110 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:101 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-06-13 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Grop, oregelbundet kvadratisk, 2x2 m (NNO-
SSV) och 1 m djup, med närmast lodräta sidor, nu något 
inrasade. Bottenplanet är 1,5x1 m (NNO-SSV) med i ytan 
synliga överväxta stenar. Vall kring kanten,1,5-2 m bred och 
intill 0,4 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Fångstgropsliknande, men är 
knappast sådan då den är grävd på 1900-talet. Troligen 
provgrop för täktverksamhet. Markerad med ”kulturmiljöband” 
av skogsbolag. 
  
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R111 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:105 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-14 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar form och storlek, troligen efter 
resmila, 12-14 m i diameter och 0,1 m hög. I Ö en 
oregelbunden täktgrop, 6x4 m (Ö-V) och 0,3 m djup.  
 
6 m V om kolbottnen några stenar som kan markera en 
kojplats. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svag S-sluttning av moränmark. Ungskog och 
markberedning runt om med sparade äldre träd och ingen 
markberedning på kolbottnen. 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop i kolbottnen. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R112 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:107 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-14 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,1 m hög. Nära mittpartiet en oregelbunden täktgrop, 8 m 
i diameter och 0,3 m djup. Så gott som runt om stybbränna 
eller stybbgropar, 1-4 m breda och 0,1-0,3 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svag SV-sluttning av moränmark ner mot 
myr. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop i kolbottnen. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R113 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:106 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-14 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, oklar form och storlek, bevarad inom 
ca 10 m i diameter och 0,3 m hög. Täktskadad i Ö, S och V.  
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack, mycket svagt Ö-sluttande moränmark. 
Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgropar i kolbottnen. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R114 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:111 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-15 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 9 m i diameter och 0,2 m 
djupt, med täktgrop, 5x3 m (NV-SO) och 0,4 m djup. 
Skogstraktorspår övertvärar. Risbelamrad. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack, mycket svag SO-sluttning av moränmark. 
Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop och skogstraktorspår i 
kolbottnen. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R115 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:108 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,3 m hög i Ö, i övrigt ingen höjd. Småtuvig yta.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack S-sluttning av moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R116 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:109 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-06-14 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar efter resmilor, 20 m i 
diameter. 
 
Den ena kolbottnen är rund, 14 m i diameter och 0,3 m hög. I 
N kantskadad av skogstraktorspår. Omedelbart utanför 
kolbottnen tendens till stybbränna, 1-2 m bred och intill 0,1 m 
djup. 
 
Den andra kolbottnen, belägen på kolbottnen med 14 m i 
diameter, är rund, 5-6 m i diameter och 0,2 m hög. Omgiven 
av stybbränna, 1-1,5 m bred och 0,1 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Skogstraktorspår i kanten. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R117 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:64 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-24 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, oval, 1,2 m i diameter och 
0,2 m djup. Bottenplanet är 1x0,3 m (N-S/NNS-SSO). Vall 
kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,1 m hög. Stenarna är 0,2-0,4 
m stora.   
 
Antikvarisk kommentar: Vallen jämn, vilket motiverar den 
antikvariska bedömningen trots gropens ringa dimensioner. 
 
Terräng: Litet klapperstensfält på avsats SSO-sluttning av 
häll- och moränmark. Gles blandskog. 
 

 
Foto mot V/VNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R118 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:63 

 
Kemisk industri? 

 

Granskning 2017-05-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal (?), 9x7m (N-S/NNV-SSO), bestående 
av en grop, 3 m i diameter och 0,3 m djup, omgiven av en vall, 
2-3 m bred och 0,1-0,2 m hög, med i N en öppning, 1 m bred. 
Genom öppningen en oregelbunden ränna, 3 m lång (N-S), 
0,5-1,5 m bred och 0,1-0,2 m djup, störd i N av gammal täkt. 
Rännan ligger 0,1-0,2 m högre än gropens bottenplan. I SSO 
på vallen en rotvälta med blekjord. I gropen ett kollager, 0,3 m 
tjockt. Omedelbart utanför vallen i Ö-S-V ställvis gropar/ränna, 
0,5-1 m bred och 0,1 m djup. 
 
Terräng: N-sluttande moränmark. Blandskog. 
 
Skadebeskrivning: I N otydlig av gammal täkt. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R119 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:62 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Grop, närmast kvadratisk, 2x2 m (NO-SV) och 
ca 0,5 m djup. Vattenfyllt bottenplan. Vall kring kanten, 1-2 m 
bred och 0,4 m hög, utom i NV där en nergrävning, 2x1 m (NV-
SO) går genom vallen, och i N där vallen saknas. Oklar 
funktion, sentida, möjligen samband med namnet på området 
Dansbaneberget? 
  
Terräng: SO-sluttning av moränmark. Granskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R120 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:15 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-05-12 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 7 m i diameter och 0,1 m 
djupt. I NNO skuren av vägområde. Runt om kolbottnen är 
ställvis en stybbränna och tre stybbgropar, 1,5-2 m breda och 
0,2-0,7 m djupa. 
 
Orientering: 6 m SSV om väg. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850.  
 
Terräng: Flack sandig moränmark. Gles tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Skuren av vägområde för parallellt dike till 
vägen. 
 
Vegetation: Beväxt med tre tallar. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R121 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:29 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Utymme, 4x1 m (NNO-SSV) och 0,2 m djupt, i 
NV under block med överhäng, ca 6 m stort och 2,5 m högt. I 
NO begränsat av ett annat stenblock, 5 m stort och 2,5 m högt, 
och i SO-S-SV begränsat av stenvall, 1 m bred och 0,6 m hög, 
av 0,2-0,4 m stora stenar. Några stenar inrasade i utrymmet.  
 
Terräng: Avsats i SO-sluttande moränmark med berghällar. 
Barrskog. 
  

 
Foto mot N/NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R122 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:160 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 5 m i diameter och mindre 
än 0,1 m djupt. Omedelbart utanför kolbottnen ställvis tendens 
till stybbränna, 2 m bred och mindre än 0,1 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog.   
 

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R123 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:161 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 8 m i diameter och 0,2 m 
djupt.  
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Orientering: 27 m Ö/OSO om R122. 
 
Terräng: Avsats i svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog.   
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R124 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:166 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbottnen efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 45x25 m (NNO-SSV). I området 
finns även kolstybb som kan indikera ytterligare en kolbotten. 
 
Kolbottnen är rund, 16 m i diameter och 0,3 m hög. Skålformigt 
mittparti, 7 m i diameter och 0,2 m djupt. Ställvis omgiven av 
stybbränna/-gropar, 1-2 m breda och intill 0,3 m djupa. 
Markeras av högstubbar. 
 
Kolarkojan, 18 m NNO om kolbottnen, består av ett spisröse, 2 
m i diameter och 1 m högt, av 0,2-0,6 m stora stenar. 
En informationsskylt om kolarkojan och kolningen har satts 
upp intill kolarkojan. 
 
Kolstybben som kan indikera en ytterligare kolbotten finns 
omedelbart N om ovan beskriven kolbotten. Den kan i så fall i 
okänd omfattning vara överlagrad av den ovan beskrivna 
kolbottnen. Alterrnativt indikerar denna kolstybb en plats där 
kolet lastats och spillts ut på marken. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna ha tillkommit före 1850. 
   
Terräng: Svagt ONO-sluttande moränmark. Barrskog. 

 
Fornlämning 
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Kolarkojan, med informationsskylt. Foto mot NO: Lennart 
Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R125 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:159 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 10-11 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 6 m i diameter och 0,1 m 
djupt.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark intill myr. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R126 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:167 

 
Brytningsyta 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kvartsitbrott (eller möjligen kvartsbrott?) inom ca 
10x2 m (ONO-VSV), bestående av kvartsit- eller 
kvartsförekomster i fast klyft och intilliggande block, ca 0,5 m 
stora. I området rikligt med huvudsakligen överväxta 
bortslagna kvartsit- eller kvartsämnen, intill 0,2 m stora, samt 
enstaka avslag.  
 
Terräng: Avsats i VSV-sluttande hällmark. Gles tallskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R127 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:165 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, oregelbundet rundad, 1,3 
m i diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,7 m i diameter. 
Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 
0,2-0,7 m stora.   
 
Terräng: Liten klapperstensavsats i NO-sluttning av häll- och 
moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R128 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:168 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, rund, 2 m i diameter och 
0,1 m djup. Bottenplanet är 1 m i diameter. Vall kring kanten, 
1,5-2 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 0,2-0,3 m stora. 
Övertvärad av skogstraktorspår. 
   
Antikvarisk kommentar: Har dimensioner som gör att 
lämningen alternativt kan klassificeras som boplatsvall.  
 
Terräng: Avsats i NNV-sluttande moränmark nedanför 
berghällar. Tallskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R129 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:28 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-16 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 7 m i diameter och 0,1 m 
djupt, bevarad i SSV. Stybbränna och täktgropar runt om 
bevarad del, 2-4 m breda och intill 0,5 m djupa. Fler täktgropar 
i omgivningen. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svag NNO-sluttning av sandig moränmark. 
Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: I NNO skuren av skjutbana så att halva 
kolbottnen återstår. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R130 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:26 

 
Kvarn 

 

Granskning 2017-05-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kvarnlämningar inom ca 40x30 m (N-S), 
bestående av 1 kvarnplats, 1 husgrund,1 dammvall samt 
nedgrävningar/rännor vid en mindre å (N-S). 
 
Kvarnplatsen, 3 m Ö om ån, består av en rektangulär 
nedgrävning, 4x3 m (N-S) och 0,5 m djup, med mot S en 
fortsättning, 3x2 m (Ö-V) och 0,3 m djup. Från nedgrävningen 
en 2 m bred gång till ån. 
 
Husgrunden, 7 m SSO om nedgrävningen/kvarnplatsen, är 
5x4 m (NNV-SSO) med smågropig yta omgiven av 
cementsockel, 0,3-0,4 m bred och 0,3 m hög, utom i Ö och V 
där husgrunden är diffust avgränsad. 
 
Dammvallen är ca 35 m lång, varav 10 m (Ö-V) övertvärar ån, 
15 m (N-S) på åns västra sida och 10 m (NO-SV) på åns östra 
sida (kan ha en fortsättning mot N, alternativt är fortsättningen 
naturbildad). Dammvallen är 1-3 m bred och 0,2-0,4 m hög av 
jord och stenar med en 3 m bred öppning för ån, där även 
träkonstruktioner finns bevarade, samt en öppning, 1 m bred, 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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för ett sekundärt dränringsdike på västra sidan.    
 
En vinkelformad ränna, 4 m lång, 0,6 m bred och 0,2 m djup, 
går genom dammvallen på östra sidan till kvarnplatsen.  
 
Två annan rännor, i anslutning till husgrunden, är 12x2 m (Ö-
V/ONO-VSV) och 0,4 m djup respektive 3x1 m (ONO-VSV) 
och 0,3 m djup. En modern VV-stolpe intill den mindre rännan. 
   
Terräng: Flack dalgång med liten å. Blandskog. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R131 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:27 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Vägbank, 40 m lång (ONO-VSV), 4 m bred och 
0,3 m hög. Slutar i ONO mot brukningsväg och tidigare inäga, i 
VSV vid kvarnmiljö och modernt transformatorhus. 
  
Terräng: Mycket svag V-sluttning av moränmark. Blandskog 
med sly. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R132 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:30 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Källa (?), kvadratisk, 2x2 m (N-S) och 0,2 m 
djup ner till vattenyta. I kanten i S är en träkonstruktion 1,5 m 
lång (Ö-V) av 0,2-1,5 m höga plankor över vattenytan. 
Omgiven av en vall, 2 m bred och 0,2 m hög. 
Högstubbar runt om. 
 
Terräng: N-slutande sandig moränmark i kant mot myr. 
Skogsmark, avverkad. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R133 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:61 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,3 m hög. Oregelbunden smågropig och tuvig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack moränmark nära myr. Ungtallskog med sly.  
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R134 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:60 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 13-14 m i 
diameter och 0,3 m hög. Tuvig och smågropig yta. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i SV-sluttande moränmark nära myr. 
Tallskog.  
 
Skadebeskrivning: I N skuren av skogstraktorväg, i Ö hygge 
med markberedning. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R135 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:59 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Skjutbanevall, 14 m lång (VNV-OSO), 4 m bred 
och 0,8 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Intill och långt bakom befintlig 
skjutbana. 
 
Terräng: Låglänt moränmark. Avverkad skogsmark. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
R136 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:169 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbottnen efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 45x35 m (NNO-SSV). I området 
finns även kolstybb som kan indikera ytterligare en kolbotten. 
 
Kolbottnen är rund, ca 12 m i diameter och utan höjd. Till stor 
del förstörd av markberedning. 
 
Kolarkojan, ca 25 m N om kolbottnen, är 3,5x3,5 m (N-S). Den 
består av ett utrymme, 2x1,5 m (Ö-V), som omges av en vall, 
1-1,5 m bred och 0,2 m hög, med i Ö/OSO möjligen en ingång, 
0,7 m bred, och i N ett spisröse, 2x1 m (Ö-V) och 0,6 m m 
högt, av delvis överväxta intill 0,5 m stora stenar mot ett block, 
2 m stort och 1,5 m högt. Stenar från spisröset är inrasade in i 
utrymmet. Kolarkojan omges ställvis av en ränna, 0,5-1 m bred 
och 0,1 m djup. Rännan saknas i S inom 0,7 meters bredd, där 
en ingång till kojan kan ha funnits  med vallen kring utrymmet 
som tröskel. 
 
Kolstybben, intill 20 m VNV om ovan beskriven kolbotten, kan 
indikera en ytterligare kolbotten eller alternativt att kolbottnen 
varit större än 12 m i diameter och spritts ut av 
markberedningen. Alterrnativt indikerar kolstybb utanför 
kolbottnen en plats där kolet lastats och spillts ut på marken.  
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
 

 
Fornlämning 
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Avverkning och markberedning gör kolningsplatsen 
svårbedömd till storlek och innehåll.   
  
Terräng: Svagt SSO-sluttande moränmark. Avverkad 
skogsmark.  
 
Skadebeskrivning: Markberedning på kolbottnen. 
 

 
Kolbottnen till stor del förstörd av markberedning. Foto mot 
SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Lämningar efter kolarkojan är välbevarade. Foto mot N: 
Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R137 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:170 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-07-18 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 15 m i diameter 
och 0,4 m hög. Ojämn yta av täktgropar och markberedning .  
Ställvis omedelbart utanför kolbottnen är en stybbränna 1-2 m 
bred och 0,1 m djup. Ytliga täktgropar förekommer både i och 
utanför kolbottnen. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Avsats i svagt SSO-sluttande moränmark ner mot 
myr. Skogsmark med tallplantor. 
 
Skadebeskrivning: Delvis förstörd av markberedning. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R138 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:171 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbottnen efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 30x20 m (ONO-VSV).   
 
Kolbottnen är rund, 14-15 m i diameter och 0,2 m hög. 
Skålformigt mittparti, 7 m i diameter och 0,2 m djupt.  
 
Kolarkojan, 7 m ONO om kolbottnen, är 4x3 m (Ö-V). Den 
består av ett utrymme, 1,5x1 m (Ö-V), som omges av en vall, 
1,5 m bred och 0,2 m hög, med i N en ingång, 1 m bred, och i 
S ett spisröse, 3x1 m (Ö-V) och 0,5 m högt, av delvis 
överväxta stenar, intill 0,6 m stora stenar, mot ett block, 4 m 
stort och 1,7 m högt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna ha tillkommit före 1850. 
   
Terräng: Avsats i svagt SSV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R139 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:58 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmat rund,  1 m i 
diameter och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,5 m i diameter. I 
NNV ett block, 1,5 m stort och 0,8 m högt. I övrigt vall kring 
kanten, 1 m bred och 0,1 m hög. Stenarna är 0,2-0,4 m stora. 
 
Antikvarisk kommentar: I omgivande klapperstensfält 
förekommer ytterligare omplockningar och smågropar av 
svårbedömd karaktär. 
   
Terräng: Litet klapperstensfält i Ö-sluttning av häll- och 
moränmark. Barrskog med lövinslag. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N/NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R140 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:55 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, oval, 2x1 m (NO-SV) och 
0,3 m djup. Bottenplanet är 0,5 m i diameter. Vall kring kanten, 
2 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 0,2-0,5 m stora. 
Belamrad med lastpallar. 
 
Antikvarisk kommentar: I omgivande klapperstensfält 
förekommer ytterligare omplockningar och smågropar av 
svårbedömd karaktär. 
   
Terräng: Litet klapperstensfält i Ö-sluttning av häll- och 
moränmark. Barrskog med lövinslag. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R141 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:57 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, oval, 2x1,5 m (NNV-SSO) 
och 0,4 m djup. Bottenplanet är 0,8x0,6 m (NNV-SSO). Vall 
kring kanten, 1-1,5 m bred och intill 0,3 m hög. Stenarna är 
0,2-0,5 m stora.   
 
Antikvarisk kommentar: I omgivande klapperstensfält 
förekommer ytterligare omplockningar och smågropar av 
svårbedömd karaktär. 
 
Terräng: Litet klapperstensfält i Ö-sluttning av häll- och 
moränmark. Barrskog med lövinslag. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N/NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R142 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:56 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1,5 m i 
diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall 
kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,1-0,2 m hög. Stenarna är 0,2-
0,6 m stora.   
 
Antikvarisk kommentar: I omgivande klapperstensfält 
förekommer ytterligare omplockningar och smågropar av 
svårbedömd karaktär. 
 
Terräng: Litet klapperstensfält i Ö-sluttning av häll- och 
moränmark. Barrskog med lövinslag. 
 

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R143 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:54 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 15 m i diameter 
och 0,4 m hög i bevarad del i N. I N och Ö omgiven av 
stybbgropar/-ränna, 2-4 m bred och 0,2-0,5 m djup, samt i 
SSO en täkt, 7x5 m (N-S) och 0,8 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttande häll- och moränmark 
ner mot myr. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Ett elljusspår som schaktats till jämn mark 
för längdskidåkning övertvärar (Ö-V). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R144 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:51 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,3 m hög. Ojämn yta med i N och SV täktgropar, 5-6 m i 
diameter och 0,4-1 m djupa ner till vattenyta. Ställvis omgiven 
av stybbränna, 1-1,5 m bred och 0,1 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i NV-sluttande moränmark mellan moränhöjd 
och tjärn. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täkter både i och utanför kolbottnen. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R145 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:52 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15-16 m i diameter 
och 0,4 m hög. Ställvis omgiven av stybbränna, 1,5-2 m bred 
och 0,1-0,2 m djup. I NV en ingrävd täkt i och utanför 
kolbottnen, 15x12 m (NNV-SSO) och 0,7 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark vid myr. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Skadad av täkt. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R146 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:53 

 
Naturföremål med 
tradition 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bläckning, 85x13 cm och 3 cm djup, på tall, 25 
cm i diameter, 0,7 m från marken på den mot ONO vända 
sidan. 
 
Antikvarisk kommentar: Ingen känd tradition om denna 
bläckning. 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R147 
 
Internt arbetsID: 
LBN2017:11 

 
Gruvområde 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gruvområde, 25x15 m (NO-SV), bestående av 1 
gruvhål och 3 gråbergsvarp. 
 
Gruvhålet, ett vattenfyllt dagbrott, är ca 4 m i diameter och ca 
1 m djupt till vattenytan. 
 
Ett av gråbergsvarpen, omedelbart N om gruvhålet, är utrasat 
och delvis övermossat, med intill 0,5 m stora stenar. 
 
Det andra gråbergsvarpet, 2 m V om gruvhålet,  är 4 m i 
diameter och 1 m högt  av skärviga och vanligtvis 0,2-0,3 m 
stora stenar, varav enstaka har borrhål, ca 3 cm i diameter. 
 
Det tredje gråbergsvarpet, 4 m SV om gruvhålet, är 6 m i 
diameter och 1 m högt av vanligtvis 0,2-0,3 m stora skärviga 
stenar, men även mindre stenar förekommer, liksom block upp  
 

 
Fornlämning 



   

   

Bilaga 1 sid 84 
 

 
till 1 m stora. Enstaka stenar har borrhål, ca 3 cm i diameter. I 
Ö en fördjupning, ca 1 m i diameter. 
 
Gruvområdet är omgivet av högstubbar. Området benämnt 
Gruvbrånet på 1958 års ekonomiska karta. 
  
Terräng: N-sluttande häll- och moränmark ner mot myr. Gles 
tallskog. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21K 6j Jomark, 1958. 
 

 
Foto mot Ö: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R148 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:88 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-31 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast oval, 2x1 m 
(NNV-SSO) och 0,2 m djup. Bottenplanet, i SO, är 0,8x0,6 m 
(VNV-OSO). I NV en grop, 0,5 m i diameter och 0,1 m hög. 
Vall kring kanten, 1 m bred och 0,1-0,2 m hög. Stenarna är 
0,1-0,5 m stora.  
  
Antikvarisk kommentar: Vall runt om motiverar 
fornlämningsbedömning.   
   
Terräng: Litet klapperstensfält vid krönparti av häll- och 
moränmark. Gles tallskog. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R149 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:90 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämn yta. Ställvis tendens till stybbränna, 1,5 
m bred och lägre än 0,1 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 

 
Fornlämning 
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Terräng: Svag SSV-sluttning av moränmark. Blandskog med 
ungtallar och sly. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R150 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:164 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar efter resmilor och 
lämningar efter kolarkoja, 35x20 m (Ö-V).    
 
Den ena kolbottnen är rund, 15-16 m i diameter och 0,2 m 
hög. I VNV en täktgrop, 4x1 m (N-S/NO-SV) och 0,3 m djup. 
Kolbottnen är ställvis omgiven av stybbränna/-gropar, 1-2 m 
breda och intill 0,2 m djupa. 
 
Den andra kolbottnen, omedelbart Ö om ovan beskriven 
kolbotten, är bevarad inom 12x4 m (N-S). Den har rundad 
ytterbegränsning, är 0,3 m hög och har skålformig yta, 0,2 m 
djup. Den överlagras av den första kolbottnen, vars stybbränna 
finns i den skålformiga ytan. 
 
Kolarkojan, 6 m V om kolbottnen med 15-16 meters diameter, 
är 3x3 m (NO-SV). Den består av ett utrymme, 1x0,7 m (NO-
SV) innanför en jordvall, 1-1,5 m bred och intill 0,2 m hög, av 
delvis överväxta intill 0,5 m stora stenar, och i SV ett block, 
2x1 m (NV-SO) och 0,8 m högt. Runt om kojan är en ränna 
0,2-1 m bred och 0,1 m djup. 
 
I anslutning till kolarkojan är enstaka täktgropar intill 10x4 m 
och 0,5 m djupa. Täkterna i området kan ha med kolningen att 
göra, men kan alternativt vara yngre.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Svagt ONO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
I förgrunden kolarkojan, bakom den ligger kolbottnen.  
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R151 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:91 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-06-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,6 m hög. Skålformigt, tuvigt mittparti, 7-8 m i diameter 
och 0,2 m djupt. Runt nästan hela kolbottnen är en stybbränna 
eller stybbgropar, 1-2 m breda och 0,2-0,4 m djupa. Sex 
högstubbar runt om. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i N-sluttande moränmark vid myr. Barrskog. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R152 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:157 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar, 20 m i diameter,  
varav en större efter resmila och en mindre troligen efter 
resmila.   
 
Den större kolbottnen är rund, 17 m i diameter och 0,4 m hög. 
Skålformigt mittparti, 10 m i diameter och 0,2 m djupt. I V i 
kanten en stybbgrop, 4x2 m (N-S) och 0,3 m djup. 
 
Den mindre kolbottnen, på kolbottnen med 17 m i diameter, 
har delvis oklar form. Den är ca 7 m i diameter och 0,3 m hög. 
Ojämn yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnarna ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svagt SV-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 
 
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R153 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:82 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämnt skålformigt mittparti, 10 m i diameter 
och 0,1 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R154 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:81 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,3 m hög. Ojämnt skålformigt mittparti, 12 m i diameter 
och 0,3 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R155 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:80 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
möjligen lämningar efter kolarkoja, 25x15 m (VNV-OSO).   
 
Kolbottnen är rund, 13 m i diameter och 0,1 m hög. Ojämnt 
skålformigt mittparti, 9 m i diameter och 0,1 m djupt. 
 
Kolarkojan, 6 m OSO om kolbottnen, är 3x3 m (N-S), med i 
NNV en övertorvad förhöjning, 2 m i diameter och 0,4 m hög. 
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Diffus, osäker. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
Kolarkojan svårbedömd, kan vara naturbildning? 
  
Terräng: Svag SV-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R156 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:83 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 20x15 m (Ö-V).   
 
Kolbottnen är rund, 14 m i diameter och 0,5 m hög. Skålformigt 
mittparti, 8 m i diameter och 0,3 m djupt. 
 
Kolarkojan, 2 m Ö om kolbottnen, är ca 3x3 m (NV-SO), med i 
NV ett spisröse, 2 m i diameter och 0,7 m högt, av 0,2-0,4 m 
stora övermossade stenar och i NV ett block, 1,5 m stort och 
0,8 m högt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850.   
  
Terräng: Svag SSV-sluttning av moränmark mot myr. 
Barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R157 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:89 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-31 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,1 m hög. Svagt skålformigt mittparti, 7 m i diameter och 
0,1 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 

 
Fornlämning 



   

   

Bilaga 1 sid 89 
 

  
Terräng: Flack, mycket svagt SO-sluttande moränmark. 
Tallskog. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R158 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:65 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Ställvis tendens till stybbränna, 1-2 m bred och 
0,1 m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Urgrävt mittparti, 9-10 m i diameter och 
0,3 m djupt, med kvarlämnad liten del nära mitten.  
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R159 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:66 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,2 m hög.  
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt S/SSO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Urgrävt mittparti, 8-9 m i diameter och 0,2 
m djupt. Skogstraktorspår övertvärar. 
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Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R160 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:79 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, oregelbunden, 2x1,5 m 
(Ö-V) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 1,5x1m (Ö-V). I SSO-S-
V vall kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,1 m hög. Stenarna är 
0,2-0,3 m stora.   
  
Antikvarisk kommentar: Jämn vall och anlagd karaktär 
motiverar den antikvariska bedömningen trots gropens ringa 
dimensioner.   
   
Terräng: Liten svacka mellan fornstrandvallar med 
klapperinslag i svagt S-sluttande stenig moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R161 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:78 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (LK) och 2017-08-15 (ON): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1,5 m i 
diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet är 1x0,5 m (NNO-SSV). 
Vall kring kanten, 1 m bred och intill 0,1 m hög. Stenarna är 
0,1-0,3 m stora.  
 
Omedelbart NNO om vallen ytterligare en grop, och 4 m Ö om 
gropen en till. Dessa är något mindre och har oklar 
fornlämningskaraktär. 
   
Terräng: Fornstrandvall med klapperinslag i SSV-sluttande 
moränmark. Tallskog. 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R162 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:77 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,3 m hög. Ojämn yta. Ställvis tendens till stybbränna, 1-2 
m bred och 0,1 m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i flack SV-sluttning av moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Urgrävningar inom ca 14 m i diameter 
med nära mitten en kvarlämnad kolhög, 7x3 m (NO-SV) och 1 
m hög. Skogstraktorspår övertvärar. 
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R163 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:76 

 
Stenugn 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenugn, 2x1 m (Ö-V), bestående av ett 
utrymme, 0,8x0,6 m (N-S), i Ö och V begränsat av stenvallar, 
1x0,7 m (N-S) och 0,5-0,6 m höga, av 0,2-0,5 m stora, delvis 
övermossade stenar. Utrymmet har en öppning mot N och 
begränsas i S av ett block, 3 m stort och 1,5 m högt. 
 
Orientering: 9 m SSV om R164. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar funktion och ålder.   
 
Terräng: Mycket stenig svagt SV-sluttande moränmark med 
fornstrandvallar. Tallskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot S/SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R164 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:75 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1,5 m i 
diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet är 1,2x0,6 m (VNV-
OSO). Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,1 m hög. 
Stenarna är 0,2-0,3 m stora.   
  
Antikvarisk kommentar: Den jämna vallen motiverar den 
antikvariska bedömningen trots gropens ringa dimensioner.   
   
Terräng: Litet klapperstensfält i SV-sluttande moränmark med 
fornstrandvallar. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö/OSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R165 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:69 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Ojämt skålformigt mittparti, 8x5 m (N-S) och 
0,2 m djupt. Ställvis tendens till stybbränna, 1-2 m bred och 
0,1 m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i flack NO-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Skadad av ytlig täkt i V. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R166 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:70 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1,5 m i 
diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,8x0,4 m (N-S). Vall 
kring kanten, 1,5 m bred och 0,1 m hög. Stenarna är 0,2-0,4 m 
stora.  
 
Intill 12 m NV om boplatsgropen ligger upplagda stenar på 
berghäll inom ett 8x5 m stort område (NV-SO). Bör vid behov 
beaktas inom ramen för boplatsgropens fornlämningsområde. 
 
Antikvarisk kommentar: Den jämna vallen motiverar den 
antikvariska bedömningen trots gropens ringa dimensioner.  
 
Terräng: Litet klapperstensfält i svagt Ö-sluttande häll- och 
moränmark. Gles blandskog. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R167 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:71 

 
Boplatsvall 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsvall i klapper, rund, 7 m i diameter och 
0,6 m hög. Vallen, 2 m bred, omger ett utrymme, 3 m i 
diameter och 0,1 m djupt. Bottenplanet är 2,5 m i diameter. 
Stenarna är 0,2-0,4 m stora.  
 
Antikvarisk kommentar: Regelbundenheten gör att ringröse 
inte helt kan uteslutas, men höjden över havet, ca 60-65 m, 
och fornlämningsmiljön, tyder mer på anläggning i klapper. 
   
Terräng: Avsats i höglänt ONO-sluttande häll- och moränmark 
med inslag av klapperbildningar. Gles barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R168 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:72 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1 m i 
diameter och 0,1 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall 
kring kanten, 1 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 0,2-0,4 m 
stora.   
 
Orientering: 8 m NV om R167. 
 
Antikvarisk kommentar: Den jämna vallen motiverar den 
antikvariska bedömningen trots gropens ringa dimensioner.   
   
Terräng: Litet klapperstensfält i OSO-sluttande häll- och 
moränmark. Gles barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R169 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:73 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1,5 m i 
diameter och 0,1 m djup. Bottenplanet är 1,4x1,2 m (Ö-V). I N-
O-S vall kring kanten, 1,5 m bred och 0,2 m hög. Begränsas i 
V av block, 3 m stort och 1,5 m högt. Stenarna är 0,2-0,4 m 
stora.   
  
Orientering: 3 m N/NNV om R168. 
 
Terräng: Litet klapperstensfält i OSO-sluttande häll- och 
moränmark. Gles barrskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.   

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R170 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:74 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, närmast oval, 2x1,5 m 
(ONO-VSV) och 0,1 m djup. Bottenplanet är 0,5 m i diameter. 
Vall kring kanten, 1,5-2 m bred och 0,2-0,3 m hög. Begränsas i 
V av block, 3 m stort och 1,5 m högt. Stenarna är 0,2-0,4 m 
stora.   
 
Orientering: 3 m N om R169. 
 
Antikvarisk kommentar: Den jämna vallen motiverar den 
antikvariska bedömningen trots gropens ringa dimensioner.   
   
Terräng: Litet klapperstensfält i OSO-sluttande häll- och 
moränmark. Gles barrskog. 
 

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R171 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:67 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12-13 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ställvis tendens till stybbränna, 1-2 m bred och 
0,1 m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Urgrävt mittparti, ca 10x6 m (NNO-SSV) 
och 0,2 m djupt, även urgrävd i kanten i Ö. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R172 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:68 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,4 m hög. Ställvis tendens till stybbränna, 1-2 m bred och 

 
Fornlämning 
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0,1 m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svagt Ö-sluttande moränmark. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Urgrävt mittparti, ca 6x4 m (Ö-V) och 0,4 
m djupt. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R173 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:167 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-05-13 (ON) och 2017-09-12 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop, oval, 3x1,5 m (NO-SV) och 0,2 m 
djup. Ojämnt bottenplan, 1 m i diameter. Vall kring kanten,1-1,5 
m bred och 0,2 m hög. Stenarna är i regel 0,2-0,5 m stora. 
 
Ca 10 m SV om boplatsgropen har klippformationer hålrum 
och överhäng. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd lämning, men läget, 
form och vall kring gropen motiverar den antikvariska 
bedömningen. 
 
Terräng: Mycket stenig ONO-sluttning av moränmark nedanför 
och intill häll- och bergsformationer med grottliknande  
bildningar. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R174 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:48 

 
Område med 
skogsbruks 
lämningar 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 25x15 m (NNV-SSO).   
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Kolbottnen är rund, 11 m i diameter och 0,5 m hög. Tuvig yta 
med skålformigt mittparti, 7-8 m i diameter och 0,3 m djupt. 
Ställvis omgiven av stybbgropar/-rännor, 1-3 m breda och 0,1-
0,3 m djupa. 
 
Kolarkojan, ca 7 m N-NNV om kolbottnen, är 4x3 m (Ö-V). Den 
består av ett utrymme, 2x1 m (Ö-V), omgivet av en jordvall, 1 
bred och intill 0,2 m hög, med i S mot ett 2 m stort och 1 m 
högt block, ett spisröse, 1 m i diameter och 0,5 m högt, av 
övermossade stenar intill 0,4 m stora. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i NO-sluttande häll- och moränmark. 
Ungskog med sly. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R175 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:47 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdalsliknande lämning, 8x5 m (NO-SV), 
bestående av en svacka, 3x2,5 m (NO-SV) och 0,3 m djup, 
omgiven av en vall, 2 m bred och intill 0,1 m hög, med i NO en 
öppning, 1 m bred. Genom öppningen en vinklad ränna, 5 m 
lång, varav 2 m i NO-SV och 3 m i N-S. Rännan är 0,5-1 m 
bred och 0,2 m djup. 
 
Orientering: Omedelbart NV om tjärdalen R176. 
Terräng: NO-sluttande moränmark ner mot finsediment. 
Barrskog med lövinslag ner mot tidigare inägor. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R176 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:46 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, 8x5 m (NO-SV), bestående av en 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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svacka, 4x3 m (NO-SV) och 0,1 m djup, omgiven av en vall, 
1,5-2 bred och intill 0,2 m hög med i NO en öppning, 1 m bred. 
Genom öppningen en ränna ner till en tjärtunnagrop, 1,5-2 m i 
diameter och 0,1 m djup. 
 
Orientering: 3 m NV om källargrunden R175. 
 
Terräng: NO-sluttande moränmark ner mot finsediment. 
Barrskog med lövinslag ner mot tidigare inägor. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R177 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:45 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Källargrund, 5x4 m (NO-SV), bestående av ett 
utrymme, 3x2 m (NO-SV) och 1 m djupt, omgivet av lodräta 
kallmurade sidor av 0,2-0,7 m stora stenar och i NV och SO en 
vall, intill 1 m bred och 0,5 m hög. I NO en ingång, 1 m bred, 
med trärester. 
 
Antikvarisk kommentar: Hör till bebyggelseenheten 
Alkvittern. Kan höra till en sen fas i enhetens 
bebyggelseutveckling. Täktgropar och ödeåkrar i närheten. 
  
Terräng: NO-sluttande moränmark ner mot finsediment. 
Barrskog med lövinslag ner mot tidigare inägor. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R178 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:40 

 
Bytomt/gårdstomt 

 

Granskning 2017-05-19 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gårdstomt, ca 120x40 m (NV-SO), bestående 
av tre husgrunder, en hästvandring, två timringar varav en i 
förfall samt gårdstun. 
 
En av husgrunderna, i mellersta delen, är 14x6 m (NNV-SSO) 
med stenfot och två spisrösen. Stenfoten är 0,5-1 m bred och 
0,2-0,4 m hög. Spisrösena är 2-4 m i diameter och 0,4-1 m 

 
Fornlämning 



   

   

Bilaga 1 sid 99 
 

höga, med tegelrester. Har varit rumsindelad parstuga.  
 
De två andra husgrunderna, i SO, 8x8 m respektive 7x5 m 
(NNV-SSO), har stenfot, 0,5 m bred och 0,2-0,4 m hög, varav 
den kvadratiska stenfoten har varit del av större hus (troligen 
ladugård).  
 
Hästvandringen (lämning efter rundloge?) är rund, 9 m i 
diameter och 0,1 m hög. Stenig övermossad yta med i mitten 
en grop, 1,5 m i diameter och 0,3 m djup, med kring kanten ett 
10-tal stenar, 0,3-0,7 m stora. Runt om är en kantränna 0,5 m 
bred och 0,2 m djup. 
 
En av de kvarvarande timringarna är välbevarad med tak. Den 
andra förfaller med inrasat tak. 
 
Husgrunderna och timringarna omges av markytor som delvis 
är bearbetade med viss stenröjning. 
 
Antikvarisk kommentar: Gården karterad på den 
ekonomiska kartan från 1958. Den tillkom år 1798 på initiativ 
av Robertsfors bruk i syfte att förse bruket med träkol. 
 
Fyndmaterial: Plåthinkar, papptak, tegel och trärester på 
några platser.  
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark med 
öppna gläntor. 
  
Namn: Alkvittern. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21K 6j Jomark, 1958. 
 
Referens övrigt: Fahlgren, Karl. 1963. Bygdeå sockens 
historia, s 134f. 
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R179 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:41 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-19 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Vägbank, 40 m lång (N-S), 3 m bred och intill 
0,1 m hög. Slutar i bägge ändar mot befintlig skogsbilväg. 
Omedelbart V om vägbanken ett dike, 0,5 m brett och 0,3 m 
djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen tidigare färdväg mellan 
gårdar. Färdvägen har ersatts med dagens skogsbilväg. 
  
Terräng: Flack SSV-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R180 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:156 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 7 m i diameter och 0,2 m 
djupt. I SSO i kanten en täktgrop, 1-1,5 m i diameter och 0,3 m 
djup. I NO övertvärad och skuren av skogstraktorspår. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svagt Ö/SO-sluttande moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Ytskadad av skogstraktorspår. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R181 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:49 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-05-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 25x15 m (N-S).   
 
Kolbottnen är rund, 14 m i diameter, i V 0,3 m hög och i Ö 
ingen höjd. Ojämn yta med skålformigt mittparti, 11 m i 
diameter och 0,3 m djupt.  
 
Kolarkojan, 3 m N-NNO om kolbottnen, är 4x3 m (NNV-SSO) 
med i NNV en stensamling, 2-2,5 m i diameter och 0,5 m hög.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
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Terräng: Svag ONO-sluttning av moränmark. Skogsmark med 
gamla tallar och tätt bestånd av unga granar. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R182 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:158 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,2 m hög. Skålformigt mittparti, 10 m i diameter och 0,1 m 
djupt. En skogsväg övertvärar utan att skada kolbottnen. En 
stor myrstack på kolbottnen. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svagt Ö/SO-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R183 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:162 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Vägbank, 200 m lång (NO-SV), 4,5 m bred och 
0,2-0,4 m hög. I SV lämningar efter en träbro över ett dike.  
Slutar i NO mot bilväg och i SV mot ekonomibyggnad. 
Begränsas i NV och ställvis i SO av dike, 1 m brett och intill 0,5 
m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen brukningsväg som är 
ovanligt välbyggd som vägbank genom skog och utdikad 
tidigare inägomark. Kan ha haft speciell funktion. 
 
Terräng: Svag SV-sluttning av moränmark och flack 
sedimentmark. Blandskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R184 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:42 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-19 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 8 m i diameter och 0,1 m 
djupt. Omgiven av sex stybbgropar/-rännor,1-2 m breda och 
0,2-0,3 m djupa. I NO ett sekundärt stockvarv efter lada, 6x6 m 
(NO-SV), med plog, harv, slåttermaskin, såmaskin och 
cykeldelar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack, något S-sluttande moränmark med 
finsediment. Barrskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R185 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:44 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-19 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,5 m hög. Skålformigt mittparti, 8 m i diameter och 0,1 m 
djupt. Ställvis omgiven av stybbgropar/-rännor, 2-3 m breda 
och 0,1-0,3 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark vid myrmark. 
Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R186 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:43 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-05-19 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 30x20 m (ÖNÖ-VSV).   
 
Kolbottnen är rund, 15 m i diameter och 0,4 m hög. Gropig yta 
efter täkter. Ställvis stybbränna, 2-3 m bred och 0,2 m djup, 
med i N en oregelbunden täktgrop, 6 m i diameter och 0,2 m 
djup. 
 
Kolarkojan, 10 m VSV om kolbottnen, är 3x2 m (ONO-VSV). 
Den består av ett utrymme, 1,5x1 m (ONO-VSV), omgivet av 
en jordvall, 0,4 bred och intill 0,1 m hög, med i VSV ett 
spisröse, 1,5 m i diameter och 0,8 m högt, av övermossade 
stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850.   
  
Terräng: Mycket svag S-sluttning av moränmark. Barrskog 
med inslag av lövträd. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R187 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:31 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-18 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Vägbank, böjd, 220 m lång (NNV-SSO/Ö-V), 4 
m bred och intill 0,2 m hög. Slutar i bägge ändar mot befintlig 
skogsbilväg med intilliggande dike och vägtäkt. Omedelbart N-
VNV om vägbanken är ett dike 1 m brett och 0,3 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen tidigare färdväg mellan 
gårdar. Färdvägen har ersatts med dagens skogsbilväg. 
  
Terräng: Flack SV-sluttning av moränmark. Tallskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R188 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:38 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-19 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Vägbank, 80 m lång (VNV-OSO), 4 m bred och 
intill 0,2 m hög. Slutar i bägge ändar mot befintlig skogsbilväg 
med intilliggande dike. Omedelbart NNO om vägbanken ett 
dike, 1 m brett och 0,3 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen tidigare färdväg mellan 
gårdar. Färdvägen har ersatts med dagens skogsbilväg. 
 
Terräng: Flack SSV-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R189 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:39 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-19 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 6 m i diameter och 0,1 m 
djupt. Omgiven av sju stybbgropar, 2-8 m långa, 1-2 m breda 
och 0,2-0,4 m djupa. 
 
15-20 m SSO och NNO om kolbottnen är stora stenblock 
lämpliga platser för kolarkoja, dock inga tydliga lämningar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Skogsmark, 
avverkad med björksly. 
 
Skadebeskrivning: Skogstraktorspår övertvärar. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R190 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:163 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 11-12 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämn yta med skålformigt mittparti, 8 m i 
diameter och 0,2 m djupt. Ställvis omedelbart utanför 
kolbottnen är en stybbränna 1-3 m bred och 0,1 m djup. 
 
12 m NV om kolbottnen ett stenblock, mot vilket en kolarkoja 
möjligen kan ha funnits. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Avsats i svagt Ö-sluttande moränmark. Barrskog.   
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R191 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:34 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-18 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 17 m i diameter 
och 0,1 m hög. Oregelbundet skålformigt mittparti, 4 m i 
diameter och 0,1 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack, något Ö-sluttande moränmark. Tallskog. 
  

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R192 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:35 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-05-18 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 30x15 m (VNV-ÖSÖ).   
 
Kolbottnen är rund, 15 m i diameter och 0,3 m hög. Skålformigt 
mittparti, 9 m i diameter och 0,1 m djupt.  
 
Kolarkojan, 10 m VNV om kolbottnen, är 3x3 m (N-S). Den 
består av ett utrymme, 1x1 m, omgivet av en jordvall, 1 m bred 
och intill 0,2 m hög, med i Ö-OSO ingång, 0,5 m bred. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
Kolarkojan svårbedömd, kan vara naturbildning? 
  
Terräng: Svag Ö-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R193 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:37 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-18 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 20 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämn yta med skålformigt mittparti, 10 m i 
diameter och 0,1 m djupt. Ställvis tendens till stybbränna. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Flack, något SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 
Skadebeskrivning: Skogstraktorspår övertvärar. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R194 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:36 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-05-18 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 35x20 m (NNV-SSÖ).   

 
Fornlämning 
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Kolbottnen är rund, 15-16 m i diameter och 0,2 m hög. 
 
Kolarkojan, 14 m N-NNV om kolbottnen, är 3x3 m (NV-SO). 
Den består av ett utrymme, 2x1 m (Ö-V), omgivet av en 
jordvall, 0,5-1 m bred och intill 0,2 m hög, med i NNV mot 
berghäll ett spisröse, 2x1 m (NO-SV) och 0,5 m högt, av 
övermossade stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850.   
  
Terräng: Ö-sluttning av moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R195 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:33 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2017-05-18 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, 5x3 m (ONO-VSV), bestående av en 
grop, 1,5 m i diameter och 0,3 m djup. I NV och SO omgiven 
av en vall, 1,5 m bred och 0,1 m hög, med i VSV en ränna, 1 
m lång, 0,5 m bred ner till en grop för uppsamlingstunna, 0,8 m 
i diameter och 0,4 m djup. 
 
Terräng: VSV-sluttning av moränmark ner mot myr. Tallskog. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj.nr: 
R196 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:32 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-05-18 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 25x15 m (Ö-V).  
 
Kolbottnen är rund, 14 m i diameter och 0,3 m hög. Skålformigt 
mittparti, 8 m i diameter och 0,1 m djupt. 
 
Kolarkojan, 4 m V om kolbottnen, är 3x3 m (ONO-VSV). Den 
består av ett utrymme, 2x1,5 m (ONO-VSV) och 0,1 m djupt, 
omgivet av en jordvall, 1 m bred och intill 0,2 m hög, med i S 
spisröse, 2 m i diameter och 0,4 m högt, av 0,2-0,5 m stora 
stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Låg liten moränudde i myr. Blandskog. 
  

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Tabell II. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Bygdeå socken. 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017 

 
Internt arbetsID: 
LK2017:50 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-21 (LK) och 2017-08-18 (EH, 
NG): 
Beskrivning: Grop, 2x1 m (NV-SO) och 0,2 m djup. 
Bottenplanet är 1,5x0,5 m med i mitten en sentida förhöjning. I 
SV otydlig vall, 2 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid provstick 
med sond framkommer mer än 2 dm blekjord. 
 
Kontrollerad med provgrop mitt i, ned till ca 0,45 m djup, inga 
fynd, ingen skärvsten, inget sot. Även provgrop i vallen, inga 
fynd.  
 
Ett 15-tal provgropar grävdes i området inom en ca 15x15 m 
stor yta. Inga fynd, ingen skärvsten.    
 
Antikvarisk kommentar: Gropen möjligen mycket gammal 
rotvälta. Ett vid behov fortsatt utredningsområde bör vidgas 
utanför det ca 15x15 m provgropsundersökta området, särskilt 
mot SO och NV. 
 
Terräng: Liten sandig SV-sluttning mellan flack, låg moränrygg 
och myrlänt flack mark. Skogsmark. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
LK2017:93 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-06-07 (LK) och 2017-08-18 (EH, 
NG): 
Beskrivning: Grop, oregelbunden, 1,5-2 m i diameter och 0,3 
m djup. Bottenplanet är 0,8x0,3 m (NO-SV). I V-S-Ö-NO vall 
kring kanten, 1 m bred och 0,1-0,2 m hög. I NV en öppning, 1 
m bred. I N möjligen fortsättning på vallen mot NNV, 4 m lång, 
1,5 m bred och 0,2 m hög. 
 
3 m VNV om boplatsgropen är en terrassering?, ca 4x2 m 
(ONO-VSV). I NNV begränsad av terrasskant, 0,1 m hög, i 
SSO av hak, 0,2 m djupt. 
 
En provgrop i gropen gav inga fynd, inget kol, ingen skärvsten. 
Nära 0,1 m tjock blekjord i gropen. 5 provgropar grävda intill 
gropen i terrassen eller terrasskanten gav inga fynd. 
 
Antikvarisk kommentar: Gropen har oklar karaktär. 
Terrasseringen kan vara naturbildad. Terrängläget gör att 
platsens omgivningar kan övervägas ytterligare 
undersökningar i steg 2. 
  
Terräng: Norra delen av liten, stenig moränrygg (N-S) vid myr. 
Tallskog. 
 

 
Förhöjd risk 
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Foto mot OSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Internt arbetsID: 
LK2017:94 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-06-07 (LK) och 2017-08-18 (EH, 
NG): 
Beskrivning: Grop, rektangulär, 2x0,7 m (N-S/NNO-SSV) och 
0,1 m djup. Bottenplanet är 1,8x0,2 m. Vall kring kanten, 0,7-
1,3 m bred och intill 0,2 m hög (högst i Ö). Vid provstick med 
sond känns stenar, enstaka mindre är 0,1 m stora 
framkommer. Inget kol identifierat, men gott om blekjord. 
 
1 m VNV om den rektangulära gropen är ytterligare en rund 
grop ca 1 m i diameter och 0,1 m djup. 
 
Provgrop i den rektangulära gropen grävd ca 0,35 m djup, 
runda stenar, men ingen skärvsten, inga fynd, ingen sot eller 
kol. En grop grävd på höga vallen, bara sand, ingen sten, inga 
fynd, blekjord ca 0,1 m tjock. En grop grävd i runda gropen 
bredvid; inget sot, inga fynd, några naturliga stenar. Blekjord 
ca 0,1 m tjock. Groparna troligen naturbildningar. 
 
Bra boplatsläge i svag V-sluttning inom ca 150x35 m (N-S) 
med ovan provundersökta gropar. 
 
Antikvarisk kommentar: Intill finns sentida täkter. 
  
Terräng: Flack SV-sluttning av sandmark mellan berghällar 
och myr. Tallskog. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 

 
Internt arbetsID: 
ON2017:164 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-08-16 (ON, LBN) och 2017-09-11 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge ca 300x80 m (Ö-V) på 
två avsatser, ca 35 m ö. h. i NO-sluttande finsediment med 
inslag av sand. Avsatsen i V, intill skogsmark, har skyddande 
berghällar i SO. Avsatsen mot Ö, närmare Storbäcken, är flack 
och låg utan direkt skyddande topogafi. Inga fynd eller andra 
indikationer vid okulär granskning än terrängläget.  
 
Terräng: Avstatser med finsediment i NO-sluttande 
moränmark ner mot liten ådal. Åkermark. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   

 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:169 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK), 2017-08-26 (ON) 
och 2017-09-12 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 30 meter i 
diameter i sandig moränmark med markberedningsspår. Inga 
fynd i tämligen tätt liggande markberedningsspår. 
 
Terräng: Sadelläge mellan moränhöjd i Ö och liten moränrygg 
i V samt mellan myr i flack, liten dalgång i N och tämligen flack 
mark i S. Skogsmark (hygge). 
 

 
Foto mot OSO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
ON2017:170 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK), 2017-08-26 (ON) 
och 2017-09-12 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 20 meter i 
diameter i sandig moränmark med markberedningsspår. Inga 
fynd i tämligen tätt liggande markberedningsspår.  
 
Terräng: SV-sluttning av sandig moränmark mellan liten 
höjdrygg av stenig morän och flack dalgång med myr. 
Skogsmark (kalhygge). 
 

 
Foto mot N: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Förhöjd risk 
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Figur I. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i södra delen av Bygdeå socken, 

Robertsfors kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 

2018. 
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Figur II. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i mellersta delen av Bygdeå 

socken, Robertsfors kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. 
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Figur III. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i norra delen av Bygdeå socken, 

Robertsfors kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 

2018. 


