Rapport 2018:4

Bilaga 3. Redovisning av registrerade fornminnen och
områden för kontroll i utredningssteg 2, i Lövångers
socken, Skellefteå kommun, 2018.
Tabellerna V och VI har även med lokaler som registrerades 2017 inom eller i mycket nära
anslutning till 2018 års tilläggsområde.

Tabell V. Registrerade fornminnen i Lövånger socken
ID-nr

Lämningstyp
2017/2018

Beskrivning
med tillhörande information och foto

Antikvarisk
bedömning
2017/2018

RAÄ
Lövånger 459:1

Lägenhetsbebyggelse

Tidigare beskrivning (från 1995) enligt FMIS:
Bebyggelselämningar efter torp, 150 x 90 m (NV-SÖ)
bestående av 3 husgrunder, källargrop, röjningssten och
igenvuxen odlingsmark.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Husgrunderna är 8-9x6 m st av natursten. Två har
spismursrest av tegel och den största grunden har källargrop.
Enl skylt på platsen (uppsatt av Helmer Fällman) beboddes
torpet av Lövstedt fram till 1925.

Granskning 2018-05-25 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp, 70x50 m (NNVSSO), bestående av 2 husgrunder, 1 ladugårdsgrund och 1
brunnsgrop.
Husgrunden i V, efter enkelstuga, är 9x6 m (NV-SO). Delvis
mycket tydlig stenfot, intill 0,4 m hög, av 0,4-1,0 m stora
stenar. Mitt på långsidan i N är ett övertorvat spisröse 3 m i
diameter och 1,2 m högt. Indelad i tre rum, som alla har
underrum som förvaringsutrymmen, varav det i NV har
fungerat som jordkällare, 3x2 m (NO-SV) och intill 1,0 m djup,
med kallmurade väggar av 0,2-0,35 m stora stenar. Ingång till
jordkällaren från NO, 0,9 m bred. Husgrunden är försedd med
en trätavla med texten: DENNA BOPLATS BEBODDES
SENAST AV LÖVSTETS SOM FLYTTADE HÄRIFRÅN ÅR
1925.
23 m Ö om husgrunden efter enkelstuga är en annan
husgrund 8x4 m (NNV-SSO). Övertorvad stenfot, intill 0,3 m
hög. Vid långsidan i NO är ett spisröse 2 m i diameter och 1,0
m högt. Det är övertorvat med enstaka synliga stenar.
25 m SSO om husgrunden efter enkelstuga är en brunnsgrop
5 m i diameter och 1,4 m djup. Torrlagd.
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2 m SSO om brunnsgropen är en ladugårdsgrund 6,5x4,5 m
(NV-SO). Tydlig stenfot, 0,3-0,6 m hög och 0,3-0,4 m bred, av
kallmurade 0,2-0,5 m stora stenar. Ingång i SV, 1,0 m bred.
Kraftigt ingenväxt åkermark med enstaka röjningsrösen finns
framförallt V om husgrunderna.
Enligt Riksarkivet flyttar Alexander Löfstedt (1860-1931)
tillsammans med hustrun Emma Nikolina Hedström (18571939) och barnen från Hökmark till torpet 1897. Alexander
skrivs här som torpare och är den ende som har denna
yrkesbeteckning inom Bissjön vid denna tidpunkt eller tidigare.
Alexander och Emma Nikolina flyttar till Prästbordet i Lövånger
1928, men återvänder 1930. Efter Alexanders död 1931 flyttar
hustrun och de kvarvarande barnen till Prästbordet 1935.
Därefter är torpet öde.
Torpstället kallas lokalt också för Skomakarens. Sonen Karl
Hugo på torpet (född 1896) skrivs som skomakare
(Riksarkivet).
Antikvarisk kommentar: Enligt uppgifter i Riksarkivet
förefaller torpet ha tillkommit på 1890-talet.
Terräng: Krön av moränrygg (VNV-OSO). Skogsmark (barr).
Namn: Lövstedts.
Referenser kartor:
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-179/1853
(uppmätt 1847-1848). Laga skifte.
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: 57. Löfånger J242-571/1917 (uppmätt 1906). Generalstabskartan.

Husgrund efter enkelstuga. Foto mot N: Sune Jönsson 2018.

Informationstavla. Foto: Sune Jönsson 2018.
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Husgrund. Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018.

Brunnsgrop. Foto mot N: Sune Jönsson 2018.

Ladugårdsgrund. Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018.
RAÄ
Lövånger 578

Fäbod

Tidigare beskrivning (från 1995) enligt FMIS:
Fäbod 150 x 90 m (NV-SÖ) bestående av 7 husgrunder, 4
brunnar och en avfallshög.
Husgrunderna är 3 - 7 x 4 - 13 m med varierande riktningar
och av varierande typ.
Brunnarna är 1,5 - 2,5 m i diameter, 0,2 - 0,5 m djupa och
ligger dels i N delen samt längst i SV.
Avfallshögen är 4 x 2 m (N-S) och 0,2 m hög. Inom området
finns en trasig järnkittel samt en bänk av äldre modell.

Granskning 2017-05-12 (GF) och 2017-09-01 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Område med lämningar efter fäbod, ca 60 m i
diameter, bestående av ca 10-15 husgrunder och fyra gropar
som varit brunnar eller källargropar.
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Fornlämning

Flertalet husgrunder har sprisröse, 1-2 m i sida och 0,1-0,5 m
höga, kallmurade. Några har en informationsskylt med namn
på den som hade fäbodstugan (t.ex. Wallstedt, Pettersson).
På laga skifteskartan redovisas tre byggander på denna plats,
med namnet Gärde bys fäbodplatser.
Antikvarisk kommentar: Omedelbart NV om området med
fäbodlämningar är marken uppdelad i ca fem 40-60 m långa
(Ö-V) och 10-20 m breda ytor som begränsas av grunda diken,
och mot bäck i SV av terrasskanter, intill 0,5 m höga (Gärde
fäbodgärde enligt laga skifteskartan). Detta område har varit
åkermark, troligen även ängsmark (med eller utan samband
med fäboden). Marken närmast SO om fäbodplatsen
redovisas på laga skifteskartan som ʺskogsmark, beteʺ.
Terräng: Svagt V-sluttande grusig moränmark mot bäck i SV.
Skogsmark (granskog med inslag av tallar).
Namn: Bränntjälns fäbodar tillhörande Gärde (enligt uppsatt
informationsskylt). Gärdefäbodarna enligt ekonomiska kartan.
Referenser kartor:
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192. Laga skifte
1871.
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Paradiset J133-22L2b60.
Ekonomiska kartan 1958.

Foto mot N: Gerhard Flink 2017.
RAÄ
Lövånger 622

Lägenhetsbebyggelse

Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS:
Husgrund efter fäbodstuga, 8 x 4 m och 0,4 m h, bestående av
natursten i NÖ och syllstenar i SV med spismursröse i NV, ca
2 x 2 m och 0,2 m h. Grunden försedd med skylt Ulfhielm.
Påträffad vid specialinventering 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-35262013)

Granskning 2018-05-22 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp eller fäbod,
40x10 m (VNV-OSO), bestående av 1 husgrund efter bostad,
en ladugårdsgrund och en övrig husgrund.
Husgrunden efter bostadshus är ca 8x4 m (Ö-V). Den är
åtminstone 2-rummig. I Ö omges ett rum, 3x3 m (Ö-V), av en
stenfot, 0,3-1 m bred och 0,2-0,7 m hög, av 0,2-0,6 m långa
naturstenar. I V har en utbyggnad oklar begränsning, med ett
rum, ca 3x2 m (Ö-V), som troligen har en ingång i SV och i
övrigt omges av en jordvall, 0,3-0,5 m bred och 0,1-0,2 m hög,
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Fornlämning

med i ytan enstaka stenar, 0,2 m stora. I N, mellan och i de två
rummen, är ett spisröse 2 m i diameter och 1 m högt, av
övertorvade stenar och i ytan synligt tegel. På husgrunden står
två skyltar. Den ena har texten ʺULFHJELMʺ. Den andra har
texten ʺGÄRDE No 7. ULFHJÄLM. DENNA BOVALL
NYTTJADES SENAST OMKRING ÅR 1905.ʺ
Ladugårdsgrunden, 20 m VNV om husgrunden efter bostad, är
6x6 m (NNO-SSV). Den består i mitten av två utrymmen, varav
ett i NNO, 3x2,5 m (NNO-SSV), och ett i SSV, 2,5x1,3 m
(NNV-SSO). Dessa åtskiljs av en vall, 2,5x1,3 m (NNV-SSO)
och 0,2 m hög. På ömse sidor av dessa utrymmen är en
stenläggning 1,5-2 m bred och 0,2-0,5 m hög, av övermossade
0,2-0,5 m stora naturstenar. Grundens sida i NNO har stenfot,
0,5 m bred och 0,2 m hög, av 0,2-0,4 m stora stenar. Sidan i
SSV består av en vall, 1,2 m bred och 0,1-0,2 m hög, med
troligen en ingång. Utanför i OSO en enstaka tegelsten. På
husgrunden en skylt med texten ʺFUSEʺ.
Den övriga husgrunden, 1 m NNV om spisröset i husgrunden
efter en bostad, är 3x3 m (NO-SV). Den har ett utrymme,
1,5x1,5 m och 0,2 m djupt, som omges av vall/stenfot, 0,3-0,6
m bred och 0,1-0,2 m hög.
Högstubbar vid husgrunderna.
Enligt ortsbor ska en kapten A. O. Ulfhjelm, död ca 1851, ha
haft sin fäbod här. Ingen fäbod markerad på laga skifteskartan
från 1871 på denna plats. Kartan redovisar flera andra fäbodar
tillhöriga Gärde i nära anslutning till denna plats.
Antikvarisk kommentar: Till torpstrukturen hör en fossil åker
och röjningsrösen, se LK2018:2. Möjligen har en äldre fäbod
på platsen sekundärt övergått till torp, alternativt kan ett äldre
torp övergått till att bli fäbod.
Orientering: 10 m NNV om skogsbilväg.
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (avverkad
med lövsly och småtallar).
Namn: Ulfhjelm.
Referenser kartor:
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192/1871. Laga
skifte.
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: 22L2b Paradiset/1958.
Ekonomiska kartan.

Foto mot NO: Lennart Klang 2018.
RAÄ
Lövånger 623

Tillförs RAÄ
Lövånger 622

Tidigare beskrivning (1958) enligt FMIS:
Grund efter ladugård tillhörande fäbod, 8 x 8 m och 0,3 m h, av
natursten med gödselränna i mitten. Påträffad vid
specialinventering 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-3526-2013)

Granskning 2018-05-22 (LK):
Skadestatus: Undersökningsstatus: -
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-

Beskrivning: Tillförs RAÄ Lövånger 622.

Foto mot VNV: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S4

Husgrund,
historisk tid

Internt
arbetsID:
GF2017:6

Granskning 2017-05-13 (GF) och 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Husgrund, oklar begränsning inom ca 10x9 m
(NNV-SSO), bestående av två rum, 6x6 m (NNV-SSO)
respektive 3x3 m (NNV-SSO) med mellanliggande spisröse, 12 m i diameter och 0,5 m högt av 0,3-0,5 m stora stenar
(övermossade). Det större rummet har i mitten en källargrop,
4x1 m (NNV-SSO) och 0,3 m djup. Bägge rummen har helt
eller delvis stenfot, 1-2 m bred och 0,1-0,4 m hög
(övermossade eller gräsbeväxta) av 0,2-0,4 m stora stenar,
delvis i kallmur. Spisröset, i huvudsak utanför och SO om det
större rummet, ligger i kanten och V/VNV om det mindre
rummet.
Möjligen skogshuggarkoja, men annan funktion kan inte
uteslutas.
20 m SSV om husgrunden är en trolig brunnsgrop 1 m i
diameter och 0,5 m djup.
Antikvarisk kommentar: Den oklara begränsningen för
husgrunden beror på risbelamring och vindfällen.
Terräng: Krön av flack moränplatå (NNV-SSO). Skogsmark
(tallskog).

Foto mot OSO: Lennart Klang 2017.
Obj.nr:
S167
Internt
arbetsID:
SJ2018:2

Kolningsanläggning

Granskning 2018-05-23 (SJ):
Skadestatus: Skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 11-12 m i diameter
och 0,2-0,3 m hög. Ojämn yta på grund av täktverksamhet.
Omges av tre stybbgropar, 3-8 m långa, 1-1,5 m breda och
0,4-0,8 m djupa.

Bilaga 3 sid 6

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Terräng: Flack, mjälig mark. Skogsmark (barr).
Skadebeskrivning: Sekundära täktskador.

Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018.
Obj.nr:
S168

Kemisk industri

Granskning 2018-05-23 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt
arbetsID:
SJ2018:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Tjärdal, rund, 13 m i diameter och 0,4-0,7 m
hög. Koniskt inre, 7 m i diameter och 1,2 m djupt. Öppning i
VSV, 0,7-1,0 m bred.
Orientering: 3 m ONO om bäck.
Terräng: Flack, mjälig mark. Skogsmark (harvat kalhygge).

Foto mot N: Sune Jönsson 2018.
Obj.nr:
S169
Internt
arbetsID:
LK2018:1

Kemisk industri

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ):
Skadestatus: Skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Tjärdal, 8x6 m (N-S/NNV-SSO), bestående av
en närmast rund grop, 2,5 m i diameter och 0,5 m djup,
omgiven av en vall, 1-3 m bred och 0,1-0,4 m hög. Omedelbart
N om vallen är en tjärtunnegrop 2x1 m (N-S) och 0,7 m djup.
Vid provstick med sond framkommer rikligt med kol. En trolig
tidigare tydligare ränna ner till tjärtunnegropen har delvis täckts
över vid markberedning.
Omedelbart SV om tjärdalen är en täktgrop 2x1 m (N-S) och
0,7 m djup.
Tjärdalen markeras av en högstubbe.
Terräng: Liten, svag NNV-sluttning av moränmark. Skogsmark
(avverkad och delvis markberedd).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Skadebeskrivning: Påverkad i N av markberedning.

Foto mot NO: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S170

Fossil åker

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt
arbetsID:
LK2018:2

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Fossil åker, oregelbunden, ca 25x20 m (VNVOSO). Oklar begränsning mot NNO, i övrigt begränsad av hak,
0,1-0,3 m djupt. I N tre parallella fåror, 1-1,5 m från varandra,
6-7 m långa (Ö-V/ONO-VSV), 0,5 m breda och 0,2 m djupa.
Omedelbart utanför åkern i NV är ett röjningsröse 5x3 m
(NNO-SSV) och 0,2 m högt av 0,1-0,5 m stora stenar.
På andra sidan en skogsbilväg i SO är en bågformig stentipp
ca 18x6 m (N-S) och 1 m hög av 0,1-0,5 m stora stenar, vilka
lagts upp från åkern.
Antikvarisk kommentar: Hör till torpet RAÄ Lövånger 622.
Orientering: 2 m NNV om skogsbilväg.
Terräng: Avsats i Ö-sluttande moränmark. Skogsmark
(avverkad).
Referens: Skog & Historia ObjektID 3007163 och 3007161.

Foto mot NNV: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S171
Internt
arbetsID:
LK2018:3

Övrigt

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Grop i stentipp. Gropen, i en större stentipp
tillhörig fossil åker vid torpet Ulfhjelm, är närmast kvadratisk,
ca 2x2 m (N-S) och 0,5 m djup. Ojämnt bottenplan, ca 1,5-1,7
m i sida, med flera 0,4-0,7 m stora stenar (bl.a. jordfasta) och
inrasade stenar. Stenarna i och kring gropen är i övrigt 0,1-0,5
m stora. Beväxt med en gran. Kan möjligen ha varit källargrop,
alternativt något helt annat.
Markerad med högstubbar.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Antikvarisk kommentar: Stentippen hör till fossil åker som
beskrivs under LK2018:2.
Orientering: 4 m SSO om skogsbilväg.
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (avverkad
med björksly och småtallar).
Referens: Skog & Historia ObjektID 3007161.

Foto mot NNV: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S172

Brott/täkt

Granskning 2018-05-22 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt
arbetsID:
LK2018:7

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Grop, 3-4 m i diameter och 0,7 m djup, med i
kanten i SO ett granitblock, 2x0,6 m (NO-SV). Granitblocket
har 7 kilmärken efter stentäkt. Kilmärkena är 7 cm djupa och
2,5 cm i diameter.
Terräng: Svag NNO-sluttning av moränmark. Skogsmark
(hygge).

Foto mot SO: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S173
Internt
arbetsID:
LK2018:4

Fossil åker

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-28 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Fossil åker, ca 25x15 m (NNV-SSO), begränsad
i N-V-S av terrasskant/vall, 0,1-0,3 m hög, och i NO av en fåra,
20 m lång (NV-SO), 0,5 m bred och 0,2 m djup. Kan möjligen
fortsätta NO om fåran i mindre omfattning.
Terräng: Flack liten avsats i mycket svag V-sluttning av
sandig mark ner mot bäck. Skogsmark (barrträd).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot SSO: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S174

Kemisk industri

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt
arbetsID:
LK2018:6

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Tjärdal, 5x4 m (Ö-V), bestående av en grop, 1,5
m i diameter och 0,3 m djup, omgiven av en vall, 1-2 m bred
och 0,1-0,3 m hög, med i V en öppning, 1 m bred. Genom
öppningen leder en ränna ner till en tjärtunnegrop, 1-1,5 m i
diameter och 0,3 m djup.
Orientering: 1 m SSO om LK2018:5.
Terräng: Liten V-sluttning av sandig mark mellan sandplatå
och liten dalgång med bäckfåra. Skogsmark (barrträd).

Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S175
Internt
arbetsID:
LK2018:5

Kemisk industri

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Tjärdal, 7x5 m (ONO-VSV), bestående av en
grop, 3 m i diameter och 0,4 m djup, omgiven av en vall, 1-2 m
bred och 0,1-0,3 m hög, med i V en öppning, 1 m bred.
Omedelbart nedanför öppningen är en tjärtunnegrop 1 m i
diameter och 0,2 m djup.
Omedelbart ONO om tjärdalen är en täktgrop 3x1,5 m (VNVOSO) och 0,5 m djup.
Orientering: 4 m Ö om bäck och 1 m NNV om LK2018:6.
Terräng: Liten V-sluttning av sandig mark mellan sandplatå
och liten dalgång med bäckfåra. Skogsmark (barrträd).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot SV: Lennart Klang 2018.
Obj.nr:
S176
Internt
arbetsID:
SJ2018:3
LK2018:8

Fäbod

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-28 (SJ):
Skadestatus: Förstörd.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Fäbodlämningar, förstörda. Enligt laga
skifteskartan från 1871 (uppmätt 1864-1866) fanns här två
fäbodstugor. Dessa låg i V kanten av fäbodfastigheten, där
landsvägen nu går över området.
Terräng: Plan, sandig mark SV om bäck. Skogsmark
(blandskog) och asfalterad landsväg.
Referenser kartor:
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192/1871
(uppmätt 1864-1866). Laga skifte.
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 57. Löfånger J242-571/1917 (uppmätt 1906). Generalstabskartan.
3) Rikets allmänna kartverks arkiv: Paradiset 22L2b/1958.
Ekonomiska kartan.

Foto mot NV: Sune Jönsson 2018.
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Uppgift om

Tabell VI. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Lövångers
socken.
ID-nr

Lämningstyp
2017/2018

Beskrivning
med tillhörande information och foto

Antikvarisk
bedömning
2017/2018

Internt arbetsID:
GF2017:28

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-06-15 (GF) och 2017-09-15 (LK):

Påtagligt förhöjd
risk

Utredningsområde. Möjligt läge topografiskt och
jordartsmässigt för en boplats inom ca 60x30 m (Ö-V), ca 50 m
över havet, bestående av svagt S-sluttande sandig mark
mellan stenig, liten moränrygg i N och V, stenig moränmark i Ö
och myrmark/tidigare havsvik i S. Inga fynd eller andra
iakttagelser vid okulär besiktning i relativt jämn mark utan
markskador som rotvältor och markberedningsspår att
granska.
Terräng: S-sluttande sandig moränmark. Skogsmark
(barrskog).

Foto mot NO: Lennart Klang 2017.
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Figur IV. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i
Lövångers socken, Skellefteå kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i mycket
nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade, samt att symbolerna delvis överlappar varandra i denna
kartskala så att alla inte syns. T.ex. är fornlämningarna RAÄ Lövånger 578 och 622 svåra att uppfatta på
kartan. Teckenförklaring, jfr figur 17. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018.
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