Rapport 2018:4

Bilaga 4. Redovisning av registrerade fornminnen och
områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bureå
socken, Skellefteå kommun, 2018.
Tabellerna VII och VIII har även med lokaler som registrerades 2017 inom eller i mycket
nära anslutning till 2018 års tilläggsområde.

Tabell VII. Registrerade fornminnen i Bureå socken
ID-nr

Lämningstyp
2017/2018

Beskrivning
med tillhörande information och foto

Antikvarisk
bedömning
2017/2018

RAÄ Bureå 18:1

Röse

Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:
Röse, undersökt och borttaget, 9 m i diam och 1,6 m h
bestående av 0,2-0,6 m st stenar. I mitten en grop, 3 m i diam
och 1 m dj.

Undersökt och
borttaget (?)

Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid arkeologisk slutundersökning
år 2001 påträffades en antydan till kantkedja i rösets ytterkant.
Vidare påträffades enstaka upprättstående större hällar i den
del av röset som inte påverkats av mittgropen. I rösets botten
var ett antal större, jordfasta block vilka ursprungligen fanns på
plats vid anläggandet av röset. I rösets centrala del framkom
en gravgömma i form av en ca 1 m st flat häll. På och omkring
hällen påträffades brända ben, kol och sand inom ett 1,8x1,5
m st område. En rödfärgad järnoxidutfällning kunde iakttas på
vissa stenar i anslutning till gravgömman. Kol från röset 14Cdaterades till 1430-1460 AD (2 sigma) vilket sannolikt förklaras
med kontamination av recent kol.

Granskning 2017-06-11 (ON) och 2017-09-28 (LK):
Skadestatus: Borttagen (?).
Undersökningsstatus: Delundersökt.
Beskrivning: Stenar i regel 0,2-0,4 m stora ligger kvar i NNO
till synes in situ. I SSV, innanför viltstängsel, är stenarna
omflyttade i samband med slutundersökningen.
Antikvarisk kommentar: Vid utförd slutundersökning år 2001
undersöktes halva röset, vilket kan innebära ändrad
antikvarisk bedömning och undersökningsstatus till
Delundersökt.
Terräng: NNO-sluttning av stenig moränmark. Skogsmark och
vägområde.
Referenser:
1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av
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planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn,
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun,
Västerbottens län. Skellefteå museum.
2) Andersson. Berit. 2003: Rapport, arkeologiska
slutundersökningar av RAÄ 18 & 264, Bureå sn samt RAÄ
630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun,
Västerbottens län. Föranledda av ny vägsträckning av E4
delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn. Skellefteå
museum och Västerbottens museum. (RAÄ dnr 321-11862003).

Foto mot SV: Ola Nilsson 2017.
RAÄ Bureå 19:1

Gravfält

Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:
Gravfält, restaurerat, ca 130-30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 9
fornlämningar. Dessa utgörs av 6 rösen (ett av dessa har efter
restaureringen blivit skeppsformigt), 1 ovalt röse (?) och 2
ovala stensättningar (efter restaureringen skeppsformiga).
Rösena är 5-12 m i diam och 0,7-2 m h. Stenarna är 0,1-0,6 m
st. Flera av rösena är skadade genom gammal grustäkt. Vid
restaureringen har samtliga fått kallmurad kant, några har fått
utbyggnader uppbyggda i kanterna. Tre rösen, förstörda vid
grustäkt, har troligen därav blivit sammanbyggda. Ett röse i S
har möjligen ursprunglig kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m l
stenar. Ett förstört röse (enligt Hellmans karta) har vid
restaureringen blivit skeppsformigt, 11x4 m (NV-SÖ) och 0,30,5 m h. Kan möjligen ha varit ovalt eller ett långröse (se
Hörnells karta 1881).
Det ovala röset (?), beläget i V, är restaurerat, 4x2 m (85-285
gon) och 0,4-0,5 m h. Stenarna är 0,1-0,6 m st. Restaurerad
kallmurad kant.
De ovala stensättningarna (numera skeppsformiga) är 14x5 m
(Ö-V) och 13x3,5 m (165-365 gon) och 0,6-0,8 m h. Fyllning av
0,1-0,6 m st stenar. En har i mittpartiet en kantställd häll, 0,6 m
l, 0,3 m h och 0,1 m tj. En av stensättningarna har ställvis
kantkedja, 0,2-0,4 m h av 0,4-0,7 m l stenar. Båda har
restaurerade kallmurade kanter. Den ena har även ett block i
NV änden, 1,8x1 m och 0,5 m h. På den Ö stensättningen har
vid restaureringen tillkommit flera utbyggnader.
Restaureringen av gravfältet 1964 är tyvärr misslyckad.
Gravfältet ser idag i det närmaste nyanlagt ut.
Historik: Gravfältet omtalas första gången av Ekdahl i dennes
resor 1827-30, samt avbildas på en skiss i profil. Ekdahl
avbildar 14 fornlämningar (inkl. raä 85). Det största röset är
beläget «invid själfva landsvägen åt Wäster».
Vid Ekewalls besök 1876 skall på platsen ha funnits 23 rösen.
År 1877 låter H. Hildebrand genomföra en undersökning av en
oval stensättning (den V på gravfältet) och finner i gravens mitt
en serie kistor, vilka upptar 2/3 delar av anläggningens längd.
Några takhällar lågo ännu kvar. Endast kol på träffades.
(Planskiss av graven förvaras i ATA).
Tre år senare i år 1880 besöker Ekewald åter gravfältet och
finner då det kraftigt förstört av grustäkt. 13 anläggningar kan
identifieras, varav 4 var orubbade. (Gravfältskarta upprättad av
A. Hörnell 1880 förvaras i ATA.) Samtliga gravar (utom den av
Hildebrand undersökta) undersöktes av Ekewall 1881 varvid
framkom att en av dessa hade kista. I rösena påträffades kol
och mörk jord samt stenar, vilka liknade pilspetsar, avslagna
yxor m.m.
År 1948 karterades gravfältet av G. A. Hellman. Kartan visar
den omfattande skadegörelsen på gravfältet.
En omfattande restaurering av gravfältet genomfördes 1963-
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Fornlämning

1964 av Westerlund. En restaurering som ej är lyckad ur
antikvarisk synpunkt. Westerlund har försökt återskapa det
gravfält som Ekewall observerade före skadegörelsen.
Westerlund har därvid anlagt «nya gravar» på gravfältet, flera
med underliga former. (Se Westerlunds karta år 1964.)
En jämförelse mellan Ekdahls första skiss över gravfältet
(1827-30) och Hörnell och Hellmans gravfältskartor (1881 och
1948) visar en mycket stor likhet. Frågan är om Ekewalls
minnesbild av gravfält (1876-1880) med 23 rösen är riktig. Om
så inte är fallet skulle gravfältet aldrig ha bestått av flera än 1314 anläggningar.
Kommentar: Nr 3, 4, 5 ,7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 och 20 på
Westerlunds karta 1964 är av honom anlagda stensamlingar.
Tidigare anteckningar: Ekdahls resor 1827-1830 ATA med
skiss.
Ekewall, Undersökning af gravfältet vid Ytterwik, 1881, ATA.
Gravfältskarta A Hörnell, 1881, ATA. H Hildebrand, planskiss,
1877 (ATA).
G Hallström, Västerbottens län, Arkeologiska
sockenbeskrivningar sid 766.
ATA Dnr 4215/48, 786/65.
E. Westerlunds inv. 1945 ATA Dnr 1279/50.
SGU-karta, 1938.
RAÄ:s inv. 1957, nr 19.
Västerbotten 1945, E: Westerlund «Några synpynkter på de...»
s. 102-105.
F. Laestadius, Västerbottens läns äldsta bebyggelse (Medd.
Fr. Vb läns fornm.)
Västerbotten 1966, H. Thålin.
Specialkartor: Hellman 1948. Skala 1:500.
Westerlund 1964. Skala 1:500.
Fotos: Westerlund 1964.

Granskning 2017-05-19 (IN, ON) och 2017-09-27
(LK):
Skadestatus: Restaurerad.
Undersökningsstatus: Delundersökt.
Beskrivning: Se ovan.
Antikvarisk kommentar: Vid besiktning 2017 noterades 13
(restaurerade) gravar, dock gjordes ingen kontroll gentemot
tidigare gravfältskartor och tidigare anteckningar om
restaureringarna. För FMIS bör övervägas att dela upp
gravfältet i en gravfältsdel och redovisa gravarna i V, ca 40 m
V om gravfältet i övrigt, som separata objekt såsom görs för
RAÄ Bureå 85:1-2.
Fyndmaterial: Se tidigare anteckningar.
Terräng: Flackt krönparti av moränhöjd (NNV-SSO).
Skogsmark (tallskog).
Namn: Rösbacken
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.
RAÄ Bureå 58:1

Stensättning

Tidigare beskrivning (från 1957) enligt FMIS:
Röse? 8 m i diam och 0,8 m h. Stenarna äro 0,2-0,4 m st. Ö
delen borttagen. Bevuxet med några små granar och lövträd.
Fornlämning?

Granskning 2017-05-30 (IN, ON, GF) och 2017-09-20
(LK):
Skadestatus: Skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Stensättning, röseliknande, rund, 7 m i diameter
och 0,5 m hög. Fyllning av 0,2-0,5 m stora stenar (vanligen
0,3-0,4 m stora). I mitten är en oregelbunden plundringsgrop 3
m i diameter och 0,5 m djup, med upplagda stenar på
stensättningen i V. I anslutning till gropens kanter är några
hällar sannolikt kistkonstruktion. Ställvis antydan till kantkedja,
0,3 m hög av enstaka stenar, 0,3-0,4 m långa. Omgiven av
högstubbar.
Ytterligare rösen ska enligt uppgift av ortsbor ha funnits i
närheten (borttagna vid vägdragning).
Antikvarisk kommentar: Röseliknande av att stenar lagts upp
på stensättningen bredvid plundringsgropen. I övrigt flack
profil.
Terräng: S-sluttning av moränmark. Skogsmark (barrskog).
Skadebeskrivning: Grävd skattsökningsgrop med upplagda
stenar på stensättningen.

Foto mot N: Ingela Norlin 2017.
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RAÄ Bureå 72:1-7

Röse, långröse
och stensättningar

Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:
1) Stensättning, närmast rund, 3 m i diam och 0,2 m h, delvis
övermossad. Fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. Något
kringspridd. Bevuxen med tre barrträd.
8 m 160 gon om 1) är V änden av
2) Långröse, rest av, 9x3 m (80-280 gon), intill 0,6 m h
bestående av 0,1-0,6 m st stenar. Röset är kringspritt,
bottenmaterial av småsten intill 0,1 m st syns i Ö delen.
Bevuxen med en tall.
24 m 190 gon om nr 2:s V ände är
3) Stensättning, närmast rund, ca 3 m i diam och 0,2 m h.
Starkt övermossad. Fyllning av 0,1-0,4 m st stenar. Skadad,
utkastade stenar i VNV och S. Beväxt med två tallar och en
gran samt bärris.
1 m V om 3) är en mindre ansamling av sten, ca 1 m i diam,
0,1 m h av 0,1-0,4 m st stenar, utspridd åt NV.
7 m 180 gon om 3 är
4) Stensättning, oregelbunden, 4x5 m och 0,3 m h. Delvis
övermossad fyllning av 0,1-0,6 m st stenar. Bevuxen med en
tall.
40 m 140 gon om 4) är
5) Röse, 5-6 m i diam, stensättningsliknande, och 0,4 m h
bestående av 0,2-0,5 m st stenar utkastat material nedanför
SV kanten.
8 m 85 gon om 5) är
6) Röse, närmast runt, 5 m i diam och 0,7 m h bestående av
0,1-0,5 m st stenar. Utkastat material nedanför SV kanten.

Granskning 2017-05-29 (IN) och 2017-09-26 (LK):
Skadestatus: Välbevarade.
Undersökningsstatus: Ej undersökta.
Beskrivning: Gravarna är utspridda i tre grupper, varav den i
NV består av 1 stensättning (nr 1) och 1 långröse (nr 2), den
mellersta av 3 stensättningar (nr 3, 4 och 7) och den i SO av 1
stensättning (nr 5) och 1 röse (nr 6).
Nr 1 (stensättning) är 3 m i diameter och 0,1 m hög. Nr 2
(långröse) är ca 8x2 m (Ö-V/ONO-VSV) och 0,4 m högt.
Nr 3 (stensättning) är 3 m i diameter och 0,2 m hög. Nr 4
(stensättning) är oregelbunden, 3-4,5 m i diameter (skadad av
rotvälta) och 0,3 m hög. Nr 7 (stensättning), omnämnd i
beskrivningen från 1982 som 1 m V om nr 3, är 2 m i diameter
och 0,1 m hög.
Nr 5 (stensättning) är närmast oval, 5x3 m (NV-SO) och 0,3 m
hög. Nr 6 (röse) är runt, 4 m i diameter och 0,4 m högt, med i
V en grop med en häll, 0,6x0,1 m (ONO-VSV) och 0,3 m hög.
I övrigt, se beskrivningen från 1982.
Samtliga fornlämningar är omplockade och har kringkastade
stenar.
Antikvarisk kommentar: Ingen ändring av beskrivningar i
FMIS föreslås.
Terräng: Avsatser i V-sluttning av bergrygg i moränmark.
Skogsmark (barrskog).
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Foto nr 1 mot V: Lennart Klang 2017.

Foto nr 3 mot VNV: Lennart Klang 2017.

Foto nr 7 mot S: Lennart Klang 2017.

Foto nr 4 mot V: Lennart Klang 2017.
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Foto nr 5 mot NNV: Lennart Klang 2017.

Foto nr 6 mot NNV: Lennart Klang 2017.

RAÄ Bureå 75:1
Samma som RAÄ
Bureå 266:1, som
utgår (dubbelregistrering)

Lägenhetsbebyggelse

Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:
Bebyggelselämningar, bestående av 2 husgrunder. Den större
husgrunden i NV är indelad i tre rumsenheter samt har
spisröse i NÖ långsidan. Den mindre husgrunden är enrummig
utan spisröse. Båda husgrundernas bottenplan är nergrävda i
moränen.
En mindre väg, stensatt i V kanten, förbinder husgrunderna.
Inom området finns flera odlingsrösen.
Tidigare beskrivning (från 1998) enligt referens 1) och 2):
Bebyggelselämningar efter sentida torp, ca 100 x 50 m (NV SÖ), bestående av 3 husgrunder (varav 1 med rumsindelning,
spismursrest och 2 källargropar), ett 10-tal röjningsrösen, 3-4
odlingsytor, 2 diken och en väg.
Enligt uppgift övergivet i början av 1900-talet och nyttjat under
senare delen av 1800-talet. Oklart om äldre ursprung, något
som dock ej kan beläggas på äldre lantmäterikartor.

Granskning 2017-05-11 (ON) och 2017-09-26 (LK):
Skadestatus: Skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp inom ca 20 m i
diameter, bestående av 2 husgrunder och 1 stenmur.
En husgrund är 8x5 m (NNV-SSO). Den är trerummig och har
stensyll, 0,7 m bred och intill 0,6 m hög, av intill 0,7 m stora
delvis kanthuggna stenar. Längs långsidans mitt i Ö är ett
spisröse 2 m i diameter och 0,4 m högt, av 0,1-0,4 m stora
kanthuggna stenar. Två av rummen har källargrop, 2,5-3,5 m i
diam och 0,3 respektive 0,5 m djupa.
Den andra husgrunden, 8 m OSO om den trerummiga, har
oklar begränsning, kan vara ca 3x3 m (Ö-V) med i S stenfot,
0,5 m bred och 0,1 m hög av 0,3 m stora stenar, och i övrigt
enstaka övermossade grundstenar. Möjligen öppen i N (kan ha
varit del av större hus).
Stenmuren, mellan husgrunderna och i de trerummiga
husgrundens förlängning mot S, är 6 m lång (N-S), 1,5 m bred
och intill 0,8 m hög av i regel 0,2-0.4 m stora stenar.
Enligt laga skifteskartan över Yttervik fanns inga hus men
åkrar på platsen åren kring 1850.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Antikvarisk kommentar: Vid inventeringen 1982 iakttogs två
husgrunder och vid särskild utredning 1998 tre husgrunder.
Två kan iakttas 2017, den tredje förefaller ha förstörts i
samband med ledningsunderhåll och/eller väg E4. Den andra
husgrunden är svårbedömd av otydlig begränsning (kan ha
varit annat än husgrund).
Terräng: Krönparti av flack, liten stenbunden moränhöjd.
Skogsmark (kraftledningsgata).
Skadebeskrivning: Området skadat i V vid underhåll/utbyte
av ledningsstolpar och troligen av vägområde.
Tradition: Joakim Munter, siste indelte soldaten i Yttervik fick
1901, när hans tjänst upphörde, tillåtelse av bönderna i
Yttervik att bosätta sig på denna plats. Här bodde han fram till
1920 då bosättningen upphörde.
Namn: Munters Nybruket.
Referenser:
1)Se RAÄ Bureå 266:1.
2) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av
planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn,
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun,
Västerbottens län. Skellefteå museum.
3)Tradition förmedlad av Karin Viklund per mejl 2017-06-04.
4) Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BUG-712G/1848-52,
Laga skifte.

Foto mot N: Lennart Klang 2017.
RAÄ Bureå 76:1

Brytningsyta

Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:
Kvartsförekomst, 42x3 m (190-390 gon). I anslutning till
kvartsförekomsten finns skärvig kvarts samt splitter. Kvartsen
ingår i en fältspatåder.

Granskning 2017-08-05 (ON, NG) och 2017-09-28
(LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kvartsåder med brottytor, 42x1 m (N-S).
Kvartsen ingår i en fältspatåder. Kvartsådern är ställvis bruten,
intill 0,3 m djupt. Runt ådern är rikligt med splitter.
Terräng: Krönparti av liten bergshöjd. Gles skogsmark.
Referens: Skog & Historia ObjektID 3008088.
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.

RAÄ Bureå 265:1

Övrigt

Tidigare beskrivning enligt FMIS:
Täkt? Troliga rester efter en stubbtäkt, oval, 2x1,5 m och 0,3 m
dj. Omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1 m h. Tidigare
registrerad som boplatsgrop. Påträffad i samband med
arkeologisk utredning år 1998. Gropen är troligen sentida.
Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år
2000 påträffades inget av antikvariskt intresse. Gropen
bedömdes som sannolika rester efter stubbtäkt.

Granskning 2017-05-10 (ON) och 2017-09-24 (LK):
Skadestatus: Borttagen.
Undersökningsstatus: Undersökt.
Beskrivning: Vägområde. Inga indikationer på lämningar eller
fynd vid utredningstillfället 2017.
Enligt arkeologisk utredning 1998 hade gropen blekjord,
otydlig form, otydlig vall och rundade stenar utan eldpåverkan i
provgrop. Utförd miljöarkeologisk analys av MAL, Umeå
universitet, redovisade förhöjda fosfatvärden på denna lokal,
vilket bedömdes innebära förhistorisk aktivitet ʺmed stor
sannolikhetʺ.
Referenser:
1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av
planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn,
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun,
Västerbottens län. Skellefteå museum.
2) Andersson, Berit. 2000. Rapport över arkeologiska
förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå socken
samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå socken, föranledda av ny
vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn, samt ny avfart
Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län. (RAÄ
dnr 321-5268-2000).
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Undersökt och
borttagen

Foto mot Ö: Ola Nilsson 2017.

RAÄ Bureå 356:1

Grav- och
boplatsområde

Tidigare beskrivning (från 1993) enligt FMIS:
Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 100x50 m (ÖNÖVSV). Inom angivet område är 5 kokgropar, 3 stensättningar
och 1 skärvstensförekomst. Stensättningarna är runda, 2,5-3
m diam och 0,15-0,2 m h. Fyllning av i allmänhet 0,1-0,2 m st
stenar. I en stensättning ingår rikligt med 5 cm st stenar. Alla
har svaga försänkningar i mitten. De är delvis skadade av
markberedning.

Fornlämning

Kokgroparna är ovala, 1-1,5 m l, 0,5-1 m br och 0,1-0,2 m dj.
De två största har vall runt kanten, 1,5 resp 2 m br och 0,10,15 m h.
Skärvstensförekomsten har okänd utsträckning. Inom 2x2 m st
område iakttogs skärvsten i marberedningsspår.
Tillägg dnr 321-395-2011: Skellefteå museum undersökte två
av stensättningarna, år 1995.
Den ena stensättningen var rund, 3x2,8 m och 0,3 m h. i
gravens mitt fanns en fördjupning. Efter avtorvning framkom
en kantkedja i SÖ-kanten. När stenarna tagits bort framkom en
tydlig nedgrävning, intill 1,7x1,3 m st och 0,5 m dj. Gropen
torde ha rymt en människa i hockerställning.
Den andra stensättningen var oval, 3x2 m (Ö-V). Kanten var
skadad. En intill 2x0,85 m st och 0,65 m dj nedgrävning
framkom vid undersökningen. Stensättningen saknade
jordfyllning. Inga fynd påträffades i stensättningarna.

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad .
Undersökningsstatus: Delundersökt.
Beskrivning: Vid besiktning 2018 i samband med arkeologisk
utredning steg 1 kunde de tre stensättningarna och 5-6 möjliga
kokgropar som bör vara de som avses vid 1993 års
inventering identifieras. Ingen skärvstensförekomst kunde
noteras.
En förundersökning ska göras senare under 2018, varför
provundersökningar bör göras i det sammanhanget och inte i
en steg 1-utredningen.Kokgroparna bör provundersökas för att
säkerställa om de är kokgropar eller andra gropar. Möjligen
finns ytterligare en stensättning inom lokalen.
Antikvarisk kommentar: De identifierade lämningarna vid
utredningens steg 1 redovisas som separata beskrivningar
med eget ID-nummer för varje objekt.
Terräng: Småstenig och sandig NO-sida av långsträckt åsrygg
(Ö-V). Tallskog.
Referens: Östlund, Olof. 1997. Arkeologiskt forskningsprojekt
Harrsjön. Bureå sn, Västerbotten 1991 – 95. Stiftelsen
Skellefteå museum.

RAÄ Bureå 357:1

Stensättning

Tidigare beskrivning (1994) enligt FMIS:
Stensättning, ov, 3,5x2,5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2 m h.
Fyllning av 0,1-0,2 m st stenar. I SV är en stubbe.
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Fornlämning

Granskning 2017-06-07 (LBN, IN, ON) och 2017-0930 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Stensättning, oval, 3,5x2,5 m (Ö-V) och 0,2 m
hög. Fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar. I mitten är en grop 0,7
m i diameter och 0,1 m djup.
Terräng: Mycket liten avsats i S-sluttning av stenig
moränrygg. Skogsmark (tall).

Foto mot V/VNV: Lennart Klang 2017.

RAÄ Bureå 388:1

Gravfält

Tidigare beskrivning (från 1994) enligt FMIS:
Gravfält bestående av 6 gravar varav 5 är stensättningar och
ett röse. Samtliga är ovala.
Stensättningarna är 2,8-4 x 4 – 6,5 m och 0,2-0,4 m h. Fyllning
av 0,1-0,5 m st. stenar. I 2 av stensättningarna ingår större
block i anläggning, i ytterligare 2 begränsas stensättningarna
av större block. De 5 stensättningarna har alla grop eller
svacka, i mitten, 2 runda 1,1–1,5 m diam, och 3 avlånga2,33x0,8-1,5 m.
Röset är ovalt 3,5x2,5 och 0,5 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.
Tillägg L Sundqvist 1995:
En stensättning, med hällkista, undersökt 1995 i samband med
Harrsjöbacken-projektet.

Granskning 2017-05-31 (ON) och 2017-09-21 (LK):
Skadestatus: Välbevarat.
Undersökningsstatus: Delundersökt.
Beskrivning: Gravfältet är ca 50x40 m (NV-SO) och omgivet
av högstubbar.
Terräng: Krönparti av blockig, flack, liten moränhöjd.
Skogsmark (hygge).
Referens: Östlund, Olof. 1997. Arkeologiskt forskningsprojekt
Harrsjön. Bureå sn, Västerbotten 1991 – 95. Stiftelsen
Skellefteå museum.

Foto mot NNV: Ola Nilsson 2017.
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RAÄ Bureå 396

Stenugn?

Tidigare beskrivning (från 2012) enligt FMIS:
Stensättningsliknande stensamling, oregelbunden, 5 x 3 m
(NV-SÖ) och 0,5 m h, av 0,3 - 0,5 m st stenar, småsten
saknas. Påträffad i samband med specialinventering år 2012 i
projektet Skogens kulturarv i Kvarkenregionen (Skaik). (RAÄ
dnr 3.4.2-112-2013)

Bevakningsobjekt

Antikvarisk kommentar: Stensättningsliknande stensamling,
kan ev vara odlingsröse men småsten saknas. Ligger i närhet
av ett flertal rösen och stensättningar.De tre
stensättningsliknande stensamlingarna ligger med ett jämt
inbördes avstånd ca 95 - 100 m. Svårbedömda lämningar
därav Bevakas.

Granskning 2017-05-10 (IN, ON, GF) och 2017-09-26
(LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Stenugn?, närmast oval, 2,5x2 m (Ö-V/VNVOSO) och 0,7 m hög, av 0,2-0,5 m stora stenar. I N är en
inbuktning 1 m bred och 0,5 m in i stensamlingen, med
håligheter mellan stenarna som kan tydas som inrasning.
Omedelbart framför inbuktningen är en grop 1 m i diameter
och 0,1 m djup, med en inrasad sten, 0,3 m stor.
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd stensamling, möjligen
har den annan förklaring är raserad stenugn, vilket bör
undersökas vid behov i steg 2. Bevakningsobjekt om steg 2 ej
utförs.
Terräng: Svagt Ö-sluttande stenbunden moränmark.
Skogsmark (barrskog).
Referens: Skog & Historia ObjektID 2000079.

Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.

RAÄ Bureå 397

Gränsmärke?

Tidigare beskrivning (från 2012) enligt FMIS:
Stensättningsliknande stensamling, oval, 2,5 x 1,5 m (N-S) och
0,4 m h, av 0,3 - 0,5 m st stenar. Delvis övermossad. Påträffad
i samband med specialinventering år 2012 i projektet Skogens
kulturarv i Kvarkenregionen (Skaik). (RAÄ dnr 3.4.2-112-2013)
Antikvarisk kommentar: Stensättningsliknande stensamling,
kan ev vara odlingsröse men småsten saknas. Ligger i närhet
av ett flertal rösen och stensättningar. De tre
stensättningsliknande stensamlingarna ligger med ett jämt
inbördes avstånd ca 95 - 100 m. Svårbedömda lämningar
därav Bevakas.

Granskning 2017-05-10, (ON, IN) och 2017-09-26
LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
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Beskrivning: Gränssten?, 0,4 m hög, 0,35 m bred vid basen
(NV-SO) och 0,2 m tjock, lutande mot SV. I postament, 1-1,5
m stort och 0,4 m högt, av 0,2-0,4 m stora stenar.
Antikvarisk kommentar: Ej i befintlig gräns gör att detta
alternativt kan vara en stensamling med annan funktion än
gränsmärke.
Terräng: Flack NO-sluttande moränmark mot mindre
sankmark. Skogsmark.
Referens: Skog & Historia ObjektID 2000079.

Foto mot N: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S41

Brott/täkt

Granskning 2017-09-20 (LK):
Skadestatus Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
LK2017:413

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Stenbrott i block, 5 m stort och 3 m högt. På den
mot SO vända sidan har stenar sprängts bort, varav ett block
ligger kvar. Ett borrhål är ca 0,6 m långt och 3 cm i diameter.
Terräng: Avsats i Ö-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (barr).

Foto mot NV: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S42
Internt arbetsID:
LK2017:414

Lägenhetsbebyggelse

Granskning 2017-09-20 (LK):
Skadestatus Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter torp
eller liknande, ca 20 m i diameter, bestående av 1 husgrund, 1
brunn och stenfria ytor.
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Fornlämning

Husgrunden är 5x5 m (N-S/NNO-SSV) med stenfot/jordvall, 11,5 m bred och 0,2-0,4 m hög. I NNV är ett spisröse (?), 2 m i
diameter och 0,1 m högt av sand och kännbara stenar med
sond.
Brunnen, 3 m Ö om husgrunden, är 1,5 m i diameter och ca 2
m djup. Kallmurad insida av 0,5-0,6 m stora stenar.
De stenfria ytorna, direkt V om husgrunden, har troligen varit
odlade. Sentida åkrar finns S om husgrunden.
Ingen identifierad historisk karta med upplysningar om
bebyggelse på platsen.
Terräng: Tämligen plan och stenfri moränmark nedanför och
S om blockig moränrygg. Skogsmark.

Foto mot V: Lennart Klang 2017.
Obj nr:
S51
Internt arbetsID:
LK2017:499

Kokgrop

Granskning 2017-09-28 (LK), 2018-06-02 (LK) och
2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,5 m i diameter och 0,3 m djup.
Bottenplanet är 0,7x0,4 m (NO-SV). Vall kring kanten saknas
eller är 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid provstick
med sond framkommer karaktäristisk packning av skörbrända
stenar.
Antikvarisk kommentar: Registrerad år 2017 men ges något
ändrad geometri 2018.
Orientering: 12 m Ö om LK2018:45.
Terräng: Flack sandig mark. Skogsmark.

Foto mot N: Lennart Klang 2017.
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Obj.nr:
S52

Kokgrop

Granskning 2017-08-23 (EH) och 2017-09-28 (LK):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
EH2017:202

Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,2 m i diameter och 0,2 m djup.
Bottenplanet är 0,7 m i diameter. Vall kring kanten saknas eller
är ca 1 m bred och lägre än 0,1 m hög. På vallen i Ö/ONO är
en jordfast sten 0,35x0,1 m (N-S/NNV-SSO) och lägre än 0,1
m hög. Vid provstick med sond känns stenar och i provgrop
framkommer skörbrända stenar.
Terräng: Flack sandig mark intill liten moränhöjd i NO.
Skogsmark.

Foto mot NV: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S53

Kokgrop

Granskning 2017-09-28 (LK):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2017:498

Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,2 m i diameter och 0,3 m djup.
Bottenplanet är 0,7 m i diameter. Ställvis vall kring kanten, 11,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid provstick med sond
framkommer karaktäristisk packning av skörbrända stenar.
Terräng: Flack sandig mark vid liten moränhöjd i NNO.
Skogsmark.

Foto mot V: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S86
Internt arbetsID:
ON2017:133

Övrigt

Granskning 2017-07-13 (ON) och 2017-09-24 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Område med 6 gropar, 50x25 m (NV-SÖ).
Dessa är närmast runda eller ovala, 2-2,5 och 0,3-0,4 m djupa
respektive 2x1,5 till 3x2 m och 0,2-0,4 m djupa. Bottenplanen
är 0,5-1,3 i diameter till 1x0,5 m (NO-SV). Samtliga har vall
kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,1-0,3 m hög. Stenarna är 0,11 m stora, varav några i gropen och några i vallen. Vid
provstick med sond framkommer brun jord, som indikerar
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sentida gropgrävning, troligen stubbtäkt.
Antikvarisk kommentar: Groparna kan uppfattas som
ovanligt stora för stubbtäkt, vilket gör att annan funktion inte
helt kan uteslutas. Intressant med provundersökning i
kunskapsuppbyggande syfte, dock saknas kända egenskaper
som motiverar bedömningen Fornlämning i FMIS.
Terräng: V- och NV-sluttning av mycket stenig moränhöjd.
Skogsmark.
Referens: Skog & Historia ObjektID 3008060.

Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S88

Härd

Granskning 2017-05-11 (ON, IN) och 2017-09-26
(LK):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
ON2017:103

Beskrivning: Härd, närmast oval, 1,2x1,1 m (NO-SV). Fyllning
av övermossade stenar, kännbara med sond, och i ytan
enstaka stenar, 0,1 m stora. I kanten ca 10 stenar, 0,1-0,3 m
stora jämte i N/NNO en häll, 0,4 m stor.
Terräng: Sandig avsats i SV-sluttande moränmark, tidigare
ner mot tjärn, nu ner mot väg E4. Skogsmark (ytterkant av
kraftledningsgata).

Foto mot N: Ola Nilsson 2017.

Obj.nr:
S98
Internt arbetsID:
LK2017:481

Röjningsröse

Granskning 2017-09-26 (LK):
Skadestatus Skadad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Röjningsröse, 4-5 m i diameter och 0,4 m högt
av 0,0,5-0,3 m stora stenar. Främst Ö om röjningsröset är
marken stenröjd och har varit odlad. Röjningsröset är en
bevarad del av fossil åker, som i övrigt är borttagen eller har
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kvar diffusa synliga egenskaper i fragmentarisk omfattning.
Enligt tidigare redovisning har ett 10-tal röjningsrösen funnits i
området intill torpet Munters Nybruket (RAÄ Bureå 75:1). På
den ekonomiska kartan från 1958 redovisas en liten åker på
denna plats. Tre små åkrar redovisas på laga skifteskartan
från tiden kring år 1850.
Antikvarisk kommentar: Har tidigare redovisats som del i
RAÄ Bureå 75:1. Ytterligare något mindre enstaka
röjningsröse kan finnas kvar i området, men flera har tagits
bort vid tidigare exploatering.
Terräng: V-sluttande moränmark. Kraftledningsgata i
skogsmark.
Referens kartor:
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Yttervik J133-22L6a60.
Ekonomiska kartan 1958.
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BUG-712G/1848-52,
Laga skifte.

Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S99

Brott/täkt

Granskning 2017-05-10 (ON, IN) och 2017-09-26
(LK):
Skadestatus Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
ON2017:102

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Område med stenbrott, 7-8 m i diameter,
bestående av 5-6 block, 1-3 m stora och intill 1,5 m höga.
Borrhål är ca 3 cm i diameter.
Terräng: Avsats i ONO-sluttande moränmark. Skogsmark.

Foto mot N: Ola Nilsson 2017.
Obj nr:
S101
Internt arbetsID:
IN2017:13

Färdväg

Granskning 2017-05-19 (IN, ON) och 2017-09-27
(LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
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Beskrivning: Övergiven delsträcka av väg, ca 30 m lång (NVSO) och 3-4 m bred. Byggd på skrå, i SO uppbyggd intill 0,1 m
högt, i NV ingrävd ca 0,1 m djupt. Övergår i befintlig väg i NO
och slutar i SO mot väg E4 (fortsätter på andra sidan).
Längs leden fraktades tjära i tunnor från Burträsk till Ytterviken
för vidare utskeppning.
Terräng: SO-sluttande moränmark. Skogsmark (sly i
kraftledningsgata).
Namn: Tjäruleden.
Referens: Namn och historik enligt Barbro Viklund, Yttervik.

Foto mot NNO: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S102
Internt arbetsID:
ON2017:145

Färdväg

Granskning 2017-06-13 (ON) och 2017-09-26 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Övergiven vägsträcka med namn, ca 75 m lång
(NO-SV) och 4 m bred, delvis nedrävd intill 0,3 m djupt. Längs
färdvägens sida i NV är ställvis ett dike 0,5 m brett och 0,2-0,3
m djupt. Längs färdvägens sida i SO är ställvis 0,5-0,8 m stora
block undanrullade från vägen. Ansluter till befintlig väg i SV
och avbryts mot väg E4 i NO (fortsätter på andra sidan).
Vägsträckan är en övergiven del av Tjäruleden, som gick
mellan Burträsk och Yttervik. I Båtviken skedde omlastning av
tjärtunnor för transport med häst och vagn till Yttervik, för att
undvika besvärliga forsar nedströms i Bureälven.
Terräng: Svag SO-sluttning av moränmark. Skogsmark.
Vegetation: Vägen beväxt med lövsly.
Namn: Tjäruleden.
Referens: Namn och historik enligt Barbro Viklund, Yttervik.
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Foto mot NO: Ola Nilsson 2017.

Obj.nr:
S108

Brytningsyta

Granskning 2017-06-13 (ON, NG) och 2017-09-28
(LK):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
ON2017:140

Beskrivning: Kvartsbrott i naturlig sprickbildning, 17 m lång
(N-S), intill 0,3 m bred och 0,4 m djup samt vid en 0,6 m hög
bergssida. I S tydliga brytningsspår. Rikligt med splitter/avfall
på de omkringliggande hällarna. I N saknas tydliga
brytningsspår.
Terräng: N-sida av berghäll i krönparti av bergshöjd.
Skogsmark.

Foto mot S: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S109
Internt arbetsID:
ON2017:118

Övrigt

Granskning 2017-05-18 (ON) och 2017-09-27 (LK):
Skadestatus: Undersökningsstatus: Beskrivning: Grop, 2 m i diameter och 0,2 m djup.
Bottenplanet är 1,5x1 m (ONO-VSV). Upplagda stenar kring
kanten är 0,2-0,6 m stora. Provstick med sond ger brun jord
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och ingen blekjord, vilket indikerar sentida aktivitet (troligen
stubbtäkt).
Terräng: N-sluttning av stenig moränmark. Skogsmark.

Foto mot NV: Ola Nilsson 2017.

Obj.nr:
S177

Boplatsgrop?

Granskning 2018-05-31 (LK, SJ):

Bevakningsobjekt

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:46

Beskrivning: Boplatsgrop?, oregelbunden, 1,2x0,7 m (ONOVSV) och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,7x0,4 m (ONO-VSV).
Vall kring kanten saknas eller är lägre än 0,1 m hög, utom i
NV, där en vall är 2x1,5 m (ONO-VSV) och 0,3 m hög
(sekundär?). Vid provsondning framkommer blekjord i gropen
men inte i vallen.
Antikvarisk kommentar: Ser ut som rotvälta, men det
ifrågasätts av blekjordsskillnaden i grop och vall samt läget i
fornlämningsmiljö. En provundersökning behövs för slutlig
antikvarisk bedömning.
Terräng: Mycket svagt S-sluttande sandig mark. Barrskog.

Foto mot NNV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S178
Internt arbetsID:
LK2018:26

Kokgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop?, rektangulär, 2,5x0,9 m (NO-SV) och
0,3 m djup. Bottenplanet är 1,1x0,2 m (NO-SV). Vall kring
kanten 1-2 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid
provsondning framkommer blekjord, inget kol och kännbara
stenar, varav en framsondad sten möjligen är skörbränd.

Bilaga 4 sid 20

Bevakningsobjekt

Antikvarisk kommentar: Kan vara rotvälta, men bör
provundersökas inom ramen för en steg 2-utredning.
Orientering: 15 m SV om LK2018:31.
Terräng: Sandig avsats i S-sluttning av flack åsrygg (Ö-V).
Barrskog.

Foto mot SV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S179

Kokgrop

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:31

Beskrivning: Kokgrop, oregelbundet rund, 1,5 m i diameter
och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring
kanten, 1-1,5 m bred och intill 0,1 m hög, saknas ställvis. Vid
provsondning framkommer blekjord och kännbara stenar.
Orientering: 15 m NO om LK2018:26.
Terräng: Flack, sandig och stenig mark nedanför liten stenig
kulle i flack åssträckning (Ö-V). Barrskog.

Foto mot N: Lennart Klang 2018.

Obj.nr:
S180
Internt arbetsID:
LK2018:45

Boplatsgrop?

Granskning 2018-05-31 (LK, SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Boplatsgrop?, oval, 1,3x1 m (VNV-OSO) och 0,2
m djup. Bottenplanet är 1x0,2 m (VNV-OSO). Vall kring
kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid
provsondning framkommer svårbedömd blekjord och inga
kännbara stenar.
Antikvarisk kommentar: Regelbunden form, blekjord och
läget i en fornlämningsmiljö gör att fornlämningsbedömning
förefaller rimlig, men naturbildning kan inte helt uteslutas. En
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provundersökning behövs för slutlig antikvarisk bedömning.
Orientering: 12 m V om LK2018:55.
Terräng: Flack sandig mark. Barrskog.

Foto mot NO: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S181

Boplatsgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):

Bevakningsobjekt

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:32

Beskrivning: Boplatsgrop?, oval, 2x1,5 m (VNV-OSO) och 0,2
m djup, med i ytan rundande och kantiga stenar, intill 0,2 m
stora. Bottenplanet är 1,1x0,6 m (VNV-OSO). Vall kring
kanten, 1-1,5 m bred och intill 0,1 m hög, tydligast i S.
Rundade stenar och en sprucken sten på bottenplanet, på
vallen och i närmaste omgivningar.
Antikvarisk kommentar: Kan alternativt vara naturbildning i
stenig mark (gammal rotvälta), men har fornlämningskaraktär
av gropens dimensioner och vallens regelbundenhet.
Orientering: I fastighetsgräns och 17 m SV om LK2018:48.
Terräng: Flack stenig avsats i svagt Ö-sluttande större åsrygg
(Ö-V). Barrskog.

Foto mot S: Lennart Klang 2018.

Obj.nr:
S182
Internt arbetsID:
LK2018:48

Kokgrop?

Granskning 2018-06-01 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop eller gammal rotvälta, rektangulär (eller
oval), 2x1 m (N-S) och 0,3 m djup. Bottenplanet är 1,3x0,2 m
(N-S). Vall kring kanten, 1-2 m bred och intill 0,2 m hög,
tydligast utmed långsidan i Ö. Vid provsondning framkommer
spruckna stenar och blekjord i oklar omfattning.
Antikvarisk kommentar: Vallen i Ö har rotvältakaraktär, men
att vall även finns i V och spruckna stenar syns i gropen
motiverar provundersökning vid behov.
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Bevakningsobjekt

Orientering: 10 m Ö om fastighetsgräns och 14 m SSV om
LK2018:25.
Terräng: Flack sandig mark. Barrskog.

Foto mot S: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S183

Boplatsgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:24

Beskrivning: Grop, troligen gammal rotvälta, närmast oval,
2x1,5 m (VNV-OSO) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,8x0,4
m (NV-SO). Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m
hög eller saknas. Vid provsondning framkommer dåligt med
blekjord och kännbara stenar som inte förefaller skörbrända.

Bevakningsobjekt
inom
förundersökningsområde (eller steg
2-område).

Antikvarisk kommentar: Morfologi och provsondning tyder på
rotvälta, men läget i anslutning till RAÄ Bureå 356:1 gör att det
bör undersökas om boplatsen sträcker sig hit. Intill 15 m VNV
om gropen finns ytterligare ca 5 gropar som kan
provundersökas inom ramen för en förundersökning av RAÄ
Bureå 356:1 (eller steg 2-utredning).
Orientering: 13 m VNV om skogsbilväg och 28 m ONO om
LK2018:51.
Terräng: Sandig avsats i N/NNO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Tallskog.

Foto mot V: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S184
Internt arbetsID:
LK2018:25

Boplatsgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Boplatsgrop eller naturbildning, närmast rund,
1,5 m i diameter och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,6x0,3 m
(ONO-VSV). Vall kring kanten, 1,5 m bred eller saknas och
lägre än 0,1 m hög. Vid provsondning framkommer otydlig
blekjord och inga kännbara stenar.
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Bevakningsobjekt

Antikvarisk kommentar: Kan vara rotvälta, men bör
provundersökas inom ramen för en steg 2-utredning.
Orientering: 6 m S/SSO om skogsbilväg.
Terräng: Sandig avsats i SSO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Barrskog.

Foto mot N: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S185

Kokgrop

Granskning 2018-06-01 (LK):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:50

Beskrivning: Kokgrop, närmast rund, 1-1,5 m i diameter och
0,2 m djup. Bottenplanet är 0,2 m i diameter. Vall kring kanten,
1 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid provsondning
framkommer blekjord och skärvsten.
5 m Ö-OSO om kokgropen är en oval grop 1,5x1 m (VNVOSO) och 0,3 m djup, med bottenplan 0,2 m i diameter och
vall kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Den
har dåligt med blekjord och rundade till synes opåverkade
stenar vid provsondning och kan antas vara en sentida
täktgrop.
Orientering: 13 m Ö/OSO om skogsbilväg.
Terräng: Liten platå i flack sandmark med inslag av rullstenar.
Tallskog.

Foto mot NNV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S186
Internt arbetsID:
LK2018:19

Boplatsgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-05-31 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Boplatsgrop eller täktgrop, oregelbunden,
närmast oval, 2,5x1,5 m (NNV-SSO) och 0,4 m djup. Ojämnt
stenigt bottenplan, 1,5x0,8 m (N-S), med i N en jordfast sten,
0,5 m stor. Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,2 m hög av
0,1-0,6 m stora stenar, varav de största jordfasta. Vid
provsondning framkommer ingen blekjord, vilket även gäller för
mark utanför gropen.
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Bevakningsobjekt

Antikvarisk kommentar: Ingen blekjord kan tyda på provgrop
för täkt, men form och vall gör att denna grop kan bevakas då
den är belägen i ett större grav- och boplatsområde. Tydliga
ytliga täkter förekommer i närheten.
Terräng: Liten svacka i krönparti av stenig/sandig åsrygg (ÖV). Tallskog.

Foto mot SV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S187
Internt arbetsID:
LK2018:53

Stensättning?

Granskning 2018-06-09 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Stensättning?, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,2 m hög.
Ojämn fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar. Påverkad av stubbe,
tall och troligen tidigare körning vid skogsbruk.
Antikvarisk kommentar: Tidigare inte registrerad inom RAÄ
Bureå 356:1. Svag välvning gör att naturbildning inte kan
uteslutas, men form och läget vid konstaterade gravar
motiverar undersökning i samband med beslutade
arkeologiska grävinsatser under 2018.
Orientering: 13 m SO om LK2018:17.
Terräng: Avsats i NNO-sluttning av stenig åsrygg (Ö-V) med
fornstrandvallar. Barrskog.

Foto mot V: Lennart Klang 2018.
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Bevakningsobjekt.
Är inte tidigare
registrerad men
bör tillföras RAÄ
Bureå 356:1.

Obj nr:
S188

Kokgrop

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:13

Ingår i RAÄ Bureå
356:1.

Beskrivning: Kokgrop (?), närmast rund, 1,5 m i diameter och
0,2 m djup. Bottenplanet är 0,8x0,4 m (NO-SV/ONO-VSV). Vall
kring kanten,1,5-2 m bred och 0,1 m hög eller lägre.
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018.
Orientering: 7 m SSV om LK2018:21.
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Skogsmark (barrskog).

Foto mot SSV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S189
Internt arbetsID:
LK2018:21

Kokgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop?, närmast rund, 1-1,5 m i diameter och
0,1 m djup. Bottenplanet, stört av granrot, är 0,7x0,4 m (N-S).
Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller
saknas. Vid provsondning framkommer dåligt med blekjord och
kännbara stenar.
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018.
Orientering: 7 m N/NNO om LK2018:13.
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Skogsmark (barrskog).

Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.
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Ingår i RAÄ Bureå
356:1.

Obj nr:
S190

Kokgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:20

Ingår i RAÄ Bureå
356:1.

Beskrivning: Kokgrop?, närmast oval, 1,5x1 m (NNV-SSO)
och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,5x0,3 m (NNV-SSO). Vall
kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid
provsondning framkommer dåligt med blekjord och kännbara
stenar.
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018..
Orientering: 7 m SO om LK2018:14 och 9 m N/NNV om
LK2018:21.
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Skogsmark (barrskog).

Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S191
Internt arbetsID:
LK2018:14

Kokgrop

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop (?), närmast oval, 1,5x1 m (N-S) och
0,2 m djup. Bottenplanet är 0,7x0,5 m (NNO-SSV). Vall kring
kanten,1,5-2 m bred och lägre än 0,1 m hög.
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018.
Orientering: 7 m S/SSO om väg, 7 m NV om LK2018:20.
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Skogsmark (barrskog).

Foto mot SSV: Lennart Klang 2018.
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Ingår i RAÄ Bureå
356:1.

Obj nr:
S192

Kokgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:22

Ingår i RAÄ Bureå
356:1.

Beskrivning: Kokgrop?, närmast rund, 1 m i diameter och 0,2
m djup. Bottenplanet är 0,4 m i diameter. Vall kring kanten, 11,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid
provsondning framkommer tendens till blekjord och kännbara
stenar.
2 m VNV om gropen är ett block, 3x1,5 m (VNV-OSO) och 0,6
m högt. Sprickor kan vara ett resultat av eldning.
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018.
8 m NNO om gropen är en annan grop, 1x0,5 m och 0,1 m
djup, som också bör kontrolleras i boplatsområdet.
Orientering: 18 m VSV om LK2018:13.
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Skogsmark (barrskog).

Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S193
Internt arbetsID:
LK2018:23

Kokgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop?, närmast oval, 1,2x1 m (NV-SO) och
0,3 m djup. En tall med rötter påverkar gropens utseende.
Bottenplanet är 0,7x0,3 m (NV-SO). Vall kring kanten, 1-1,5 m
bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid provsondning
framkommer dåligt med blekjord och kännbara stenar.
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018.
Orientering: 2 m Ö om fastighetsgräns och 9 m V om
LK2018:22.
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V).
Skogsmark (barrskog).
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Ingår i RAÄ Bureå
356:1.

Foto mot V: Lennart Klang 2018.

Obj.nr:
S194

Stensättning

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:15

Fornlämning.
Ingår i RAÄ Bureå
356:1.

Beskrivning: Stensättning, närmast rund, 3 m i diameter och
0,3 m hög. Fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar, i regel 0,1-0,2 m
stora. I mitten är en grop 0,5 m i diameter och 0,1 m djup.
Orientering: 4 m Ö om fastighetsgräns och 21 m NNV om
LK2018:17.
Terräng: Fornstrandvall i NNO-sluttning av stenig åsrygg (ÖV). Barrskog med lövsly.

Foto mot SO: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S195
Internt arbetsID:
LK2018:17

Stensättning

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Undersökningsstatus: Undersökt och restaurerad.
Beskrivning: Stensättning, oregelbunden, 2,5-3 m i diameter
och 0,2 m hög. Fyllning av 0,1-0,3 m stora stenar.
Orientering: 7 m NO om LK2018:16.
Terräng: Avsats i NNO-sluttning av stenig åsrygg (Ö-V) med
fornstrandvallar. Barrskog.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning. Ingår i
RAÄ Bureå 356:1

Foto mot SV: Lennart Klang 2018.

Obj.nr:
S196

Stensättning

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Undersökningsstatus: Undersökt och restaurerad.

Internt arbetsID:
LK2018:16

Övrig
kulturhistorisk
lämning. Ingår i
RAÄ Bureå 356:1.

Beskrivning: Stensättning, närmast rund, 3 m i diameter och
0,4 m hög. Röseliknande välvning. Fyllning av 0,1-0,4 m stora
stenar.
Orientering: 7 m SV om LK2018:17.
Terräng: Avsats i NNO-sluttning av stenig åsrygg (Ö-V) med
fornstrandvallar. Barrskog.

Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.
Obj nr:
S197
Internt arbetsID:
LK2018:18

Boplatsgrop?

Granskning 2018-05-27 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Boplatsgrop eller naturbildning, närmast oval,
1,5x1 m (NV-SO) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i
diameter. Vall kring kanten, 1,5 m bred och lägre än 0,1 m
hög. Vid provsondning framkommer blekjord och känns en
sten ca 0,3 m under bottenplanet.
Antikvarisk kommentar: Kan vara naturbildning, men bör
bevakas i samband RAÄ 390:1.
Orientering: 2 m S om skogsbilväg.
Terräng: Avsats i svagt N-sluttande sandig mark. Tallskog.
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Bevakningsobjekt.

Foto mot N: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S198

Kokgrop (?)

Granskning 2018-08-28 (LK) och 2018-05-31 (SJ):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:33

Beskrivning: Kokgrop (?), rund, 2 m i diameter och 0,2 m
djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 2 m
bred och intill 0,1 m hög. Vid provsondning framkommer
blekjord och kännbara stenar.
Antikvarisk kommentar: Bedömningen baseras på morfologi
och kännbara stenar, de senare har inte kontrollerats vid
utredningstillfället 2018 (kan kontrolleras inom ramen för steg
2-utredning eller förundersökning).
Orientering: 9 m N om skogsbilväg.
Terräng: Liten förhöjning i flack sandig och stenig mark
nedanför liten stenig kulle på flack åssträckning (Ö-V).
Tallskog.

Foto mot V: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S199
Internt arbetsID:
LK2018:51

Kokgrop

Granskning 2018-06-01 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1 m i diameter och 0,2 m djup.
Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 1 m bred
och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid provsondning
framkommer skärvsten.
7 m SSO om kokgropen är en oregelbunden grop 1-1,5 m i
diameter och 0,3 m djup, med bottenplan 0,3 m i diameter.
Den har dåligt med blekjord och inga kännbara stenar vid
provsondning och kan antas vara en sentida täktgrop.
Ytterligare enstaka gropar i anslutning till kokgropen saknar
fornlämningskaraktär.
Orientering: 9 m Ö om fastighetsgräns och 27 m SO om
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Fornlämning

LK2018:13.
Terräng: Svag NNV-sluttning av sandig åssträckning (Ö-V).
Barrskog.

Foto mot V: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S200

Kemisk industri

Granskning 2018-06-01 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:52

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Tjärdal, 7x6 m (NNO-SSV), bestående av en
grop, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,2 m djup, omgiven av en vall, 1,5-3
m bred och 0,1-0,3 m hög, med i N-NNO en öppning, 1 m
bred, till en ränna, 3 m lång, 0,8 m bred och 0,3 m djup.
Rännan slutar i en uppsamlingsgrop för tjärtunna. Vallen kring
tjärdalsgropen fortsätter även kring rännan och
uppsamlingsgropen.
Orientering: 2 m NV om skogsbilväg.
Terräng: N-sluttning av sandig åssträckning (Ö-V). Barrskog.

Foto mot SV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S201
Internt arbetsID:
LK2018:30

Kokgrop

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop, rektangulär, 3x1,2 m (Ö-V) och 0,4 m
djup. Bottenplanet är 2x0,5 m (Ö-V). Vall kring kanten, 1,5-2,5
m bred och 0,1-0,2 m hög. Vid provsondning framkommer
både rundade och skörbrända, spruckna stenar.
Orientering: 21 m Ö/OSO om vägmöte.
Terräng: Sandig avsats i svag NO-sluttning av flack åsrygg
(Ö-V). Barrskog.
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Fornlämning

Foto mot SO: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S202

Boplats

Granskning 2018-05-31 (LK, SJ):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:

Beskrivning: Skärvstensförekomst, oklar utbredning,
frameroderad inom ca 3 m i diameter, bestående av måttligt
med skörbrända stenar i sandmark, även rundade stenar
förekommer. Stenarna är 0,1-0,2 m stora.

LK2018:44

Orientering: 1 m SO om kraftledningsstolpe.
Terräng: Liten förhöjning på avsats i svagt NO-sluttande
sandig mark. Kraftledningsgata, tidigare skogsmark.

Foto mot Ö: Lennart Klang 2018.

Obj.nr:
S203
Internt arbetsID:
LK2018:49

Kokgrop

Granskning 2018-06-09 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,5 m i diameter och 0,3 m djup.
Bottenplanet är 0,6 m i diameter. Vall kring kanten, 1-1,5 m i
diameter och intill 0,1 m hög. Vid provsondning framkommer
blekjord och karaktäristisk kännbar stenpackning.
Antikvarisk kommentar: Oregistrerade kokgropar kan finnas
längre mot N-Ö-S.
Orientering: 25 m NNO om LK2018:27.
Terräng: Flack sandig avsats i NO-sluttande sandig mark.
Barrskog.
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Fornlämning

Foto mot Ö: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S204

Kokgrop

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:27

Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,2 m i diameter och 0,3 m djup.
Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 1-1,5 m
bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas ställvis. Vid
provsondning framkommer blekjord och skörbränd sten.
Antikvarisk kommentar: Ytterligare gropar som kan antas
vara kokgropar finns i området, särskilt mot N, Ö och S.
Ca 20 m SO/SSO om kokgropen finns mer svårbedömda
gropar som kan vara boplatsgropar eller naturbildningar.
Dessa bör bevakas.
Terräng: Svag OSO-sluttning i östra ändan av flack åsrygg (ÖV). Barrskog.

Foto mot NV: Lennart Klang 2018.

Obj.nr:
S205
Internt arbetsID:
LK2018:47

Boplatsgrop?

Granskning 2018-06-01 (LK) och 2018-06-15 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Grop, 1-1,5 m i diameter och 0,2 m djup.
Bottenplanet är 0,6x0,4 m (VNV-OSO). Vall kring kanten, 1 m
bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid provsondning
framkommer både brun jord och kolinblandad blekjord ca 2 dm
djupt och inga kännbara stenar.
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd grop i
fornlämningsmiljö med kokgropar. Bör bevakas vid behov i
samband med LK2018:27.
Terräng: Mycket svagt S-sluttande sandig mark. Barrskog.
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Bevakningsobjekt

Foto mot NV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S206

Kokgrop

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:28

Beskrivning: Kokgrop, närmast rund, 1-1,5 m i diameter och
0,1 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten,
1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid
provsondning framkommer skörbränd sten.
Terräng: Tämligen flack mark i svag OSO-sluttning i östra
ändan av flack åsrygg (Ö-V). Blandskog.

Foto mot N: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S207
Internt arbetsID:
LK2018:34

Boplatsgrop?

Granskning 2018-09-28 (LK) och 2018-05-31 (SJ):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Boplatsgrop?, rund, 1 m i diameter och 0,3 m
djup. Bottenplanet är 0,4x0,3 m (NNV-SSO). Vall kring kanten,
1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid
provsondning framkommer blekjord med kolinblandning.
Antikvarisk kommentar: Kan alternativt vara naturbildning,
men bör bevakas i samband med RAÄ 390:1.
Terräng: Svagt NV-sluttande sandig mark. Tallskog.
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Bevakningsobjekt

Foto mot N: Lennart Klang 2017.
Obj nr:
S208

Boplatsgrop

Granskning 2018-05-30 (LK):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:
LK2018:41

Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, oval, 1,8x1 m (Ö-V) och
0,2 m djup. Bottenplanet är 1,3x0,4 m (Ö-V). Vall kring kanten,
1 m bred och 0,2 m hög, av 0,1-0,4 m stora stenar. Enstaka
stenar förefaller nedrasade till bottenplanet. Vid provsondning
framkommer tendens till blekjord.
I anslutning till boplatsgropen förekommer omplockningar i
klapper och mindre gropar av svårbedömd karaktär, möjligen
efter täkter.
Antikvarisk kommentar: Något svårbedömd grop i klapper,
men bör bedömas som fornlämning av form, jämn vall,
tendens till blekjord och fornlämningsmiljön med liknande
lämningar i närheten.
Terräng: Stenig svag V-sluttning nära krönparti av större
moränrygg (Ö-V). Barrskog.

Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S209
Internt arbetsID:
LK2018:40

Kemisk industri

Granskning 2018-05-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Tjärdal, 7x5 m (ONO-VSV), bestående av en
grop, 2-2,5 m i diameter och 0,4 m djup, med en fortsättning
mot V/VSV i en ränna, 2 m lång (ONO-VSV), 0,8 m bred och
0,4 m djup. Gropen och rännan omges av en vall, 1-2 m bred
och 0,1-0,3 m hög.
Terräng: Svag VSV-sluttning av sandig moränmark. Tallskog.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot V/VSV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S210

Färdväg

Granskning 2018-05-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Internt arbetsID:

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Färdväg, ca 100 m lång (NNO-SSV) och 3 m
bred. I flack mark byggd som vägbank, 0,1-0,2 m hög, och i
sluttning svagt skålad, intill 0,1 m djup. Ansluter till bilväg i
SSV och slutar mot väg E4 i NNO.

LK2018:42

Antikvarisk kommentar: Enligt allmänna kartor har vägen
fortsatt NO om väg E4, där den troligen fortfarande används,
till skillnad mot den övergivna delen SSV om väg E4.
Terräng: Svag SV-sluttning och flack del av moränmark.
Blandskog.

Foto mot NNO: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S211
Internt arbetsID:
LK2018:43

Brott/täkt

Granskning 2018-05-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Stenbrott och stenslagningsplats, ca 20 m i
diameter, bestående av ett 10-tal uthuggna och tuktade
stenblock, ca 2 m långa och 0,3-0,7 m breda och tjocka.
Samtliga har huggna kanter och borrhål eller kilmärken, 2-2,5
cm i diameter. I området är en jordblandad stenhög ca 4 m i
diameter och 1 m hög, med förutom jord några 0,2-0,6 m stora
slagna stenar. Enstaka gropar är sannolikt lämningar efter
grävning i syfte att tillvarata större block för stenslagningen.
Antikvarisk kommentar: Kan ha samband med bebyggelse
vid denna plats, se LK2018:66, men alternativt ägde
stenhuggeriverksamheten rum sedan intilliggande bebyggelse
övergivits.
Terräng: Svag V-sluttning av moränmark. Barrskog.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot Ö: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S212
Internt arbetsID:
LK2018:67

Lägenhetsbebyggelse

Granskning 2018-08-21 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter gård eller torp, ca
50x20 m (NV-SO), bestående av 1 husgrund och påverkade
markytor.
Husgrunden, i NV, är 5x5 m (NNV-SSO) med övermossad
stenfot, 1 m bred och 0,2-0,4 m hög. I Ö spisröse, 2 m i
diameter och 0,5 m högt, övermossat.
Omedelbart OSO om husgrunden är en trolig utbyggnad 5x2
m (NNO-SSV), i OSO avgränsad med en jordvall, 1 m bred
och 0,2 m hög.
De påverkade markytorna har enstaka gropar och mindre
avbaningar. En grop, 12 m SSO om husgrunden, 1-1,5 m i
diameter och 0,3 m djup med bottenplan 1x0,7 m (N-S)
förefaller igenfylld med stenar. 5 m N/NNO om den gropen är
en annan grop 1-1,5 m i diameter och 0,2 m djup med
bottenplan 1x0,6 m (VNV-OSO). Groparna kan alternativt ha
att göra med stenslagning (se LK2018:43).
I området med påverkade markytor är två byggnader
markerade på laga skifteskartan över Yttervik. Det framgår inte
av kartan om detta är ett torp eller en gård, men troligen torp
eftersom en gård ska flytta ut och troligen bebyggs där gården
Bergsåker finns i dag.
Antikvarisk kommentar: Kan ha samband med stenslagning
vid denna plats, se LK2018:43.
Orientering: Husgrunden 10 m SSV om väg.
Terräng: Liten avsats i SSV-sluttande sandig moränmark.
Skogsmark.
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BUG712G/1848-52, Laga skifte.

Husgrunden i sly och bland smågranar. Foto mot S: Lennart
Klang 2018.
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Fornlämning

Stenfylld grop. Foto mot SSV: Lennart Klang 2018.
Obj nr:
S213

Husgrund,
historisk tid

Internt arbetsID:

Granskning 2018-05-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Husgrund, närmast oval, 8x7 m (VNV-OSO),
bestående av ett rektangulärt utrymme, 3x2,8 m (VNV-OSO)
och 0,1 m djupt, omgivet av en jordvall, 2-3 m bred och intill
0,4 m högt, med enstaka synliga stenar, 0,2-0,3 m stora, under
mossa, ljung och ris. I OSO en ingång, 0,3 m bred.

LK2018:39

Hus saknas på denna plats vid laga skiftet för Yttervik. Laga
skifteskartan anger åkrar, äng och skog på nuvarande platsen
för gården Bergsåker.
Antikvarisk kommentar: Husgrunden är belägen på
Bergsåkers gårdstomt med flera kulturhistoriskt intressanta
byggnader, tillkomna efter laga skiftet. Gårdstomten är
belägen på ett möjligt boplatsläge för både förhistorisk
bosättning och historisk samisk bosättning.
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Utkant av gårdsplan.
Referenser kartor:
Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BUG-712G/1848. Laga
skifte.

Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.

Obj.nr:
S214
Internt arbetsID:
LK2018:58

Färdväg

Granskning 2018-06-15 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Färdväg eller brukningsväg, ca 70 m lång (NOSV), 1,5-2 m bred och 0,1 m djup. Ställvis kantad av vall, intill
2 m bred, av jord och stenar intill 1 m stora. Slutar i SV mot
Båtvikstjärnen och i NO mot väg E4.
Färdvägen har hålvägskaraktär av att stenar röjts undan och
att vägen sedan huvudsakligen varit stig. Den markeras som
brukningsväg på den ekonomiska kartan från 1958 men inte
på den ekonomiska kartan från 1982. Troligen användes den
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

som stig fram till att väg E4 byggdes kring år 2000. På kartan
från 1958 finns en fortsättning NO om väg E4 till Yttervik.
Terräng: SSV-sluttande moränmark. Skogsmark (barr).
Referenser kartor:
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 22L6a
Yttervik /1958.
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 22L6a
Yttervik /1982.

Foto mot SSV: Lennart Klang 2018.
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Tabell VIII. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Bureå
socken.
ID-nr

Lämningstyp
2017/2018

Beskrivning
med tillhörande information och foto

Antikvarisk
bedömning
2017/2018

Internt arbetsID:
IN2017:21

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-05-29 (IN, NG) och 2017-09-26
(LK):

Påtagligt förhöjd
risk

Utredningsområde. Möjligt boplatsläge inom ca 35x30 m
(NNO-SSV) ca 40 m över havet. Sandigt område med inslag
av stenar, några jordfasta block, 0,5-1 m stora, och smågropig
yta. Vid sondning framkommer blekjord och kännbara stenar i
gropar, 1 m i diameter och 0,1 m djupa (kan vara gamla
rotvältor). Inga fynd vid okulär besiktning.
Terräng: Sandig avsats i SV-sluttande moränmark mellan
stenig liten moränhöjd i NV-N-NO och större berg i Ö.
Skogsmark (barrskog).

Foto mot SV: Ingela Norlin 2017.
Internt arbetsID:
IN2017:27

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Ganskning 2017-06-05 (IN, GF, ON) och 2017-09-20
(LK):
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge inom ca 50 m i
diameter på tämligen jämn, svagt SO-sluttande mark. Inga
fynd vid okulär besiktning eller andra indikationer än sandig
mark och terrängläget. Den flacka marken och de låga
moränhöjderna, som ger begränsat skydd topografiskt,
indikerar låg sannolikhet för en boplats, dock saknas rotvältor
och andra markskador som möjliggör besiktning under
markytan.
Terräng: Flack, svagt SO-sluttande sandig moränmark mellan
sankmark i SO och små moränhöjder i NNV och SSV.
Skogsmark (barr).
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Påtagligt förhöjd
risk

Foto mot SO: Ingela Norlin 2017.
Internt arbetsID:
LK2018:35

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2018-05-28 (LK):
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge inom ca 50x30 m (NS) i sandigt område, ca 25-30 m över havet, i tämligen flack
sandig mark, svagt sluttande mot Ö. I den svaga Ö-sluttningen
förekommer låga sandryggar, som är forna strandvallar. Detta
möjliga boplatsläge är en sådan flack fornstrandvall. Den har
enstaka gropar av svårbedömd karaktär, 1-1,5 m i diameter
och 0,1-0,2 m djupa, med blekjord vid provsondning, möjligen
naturbildningar (gamla rotvältor). Inga fynd vid okulär
besiktning.

Påtagligt förhöjd
risk.
Ingår i
förundersökningsområde för RAÄ
Bureå 356:1.

Ingår i fornlämningsområde för grav- och boplatsområdet RAÄ
Bureå 356:1, som enligt länsstyrelsebeslut ska förundersökas
av Skellefteå museum 2018.
Antikvarisk kommentar: Ingår även i ett större område, ca
400x350m (Ö-V), inom vilket markkemi bör övervägas som del
i steg 2-undersökningar eller utökat förundersökningsområde
inom marker som berörs av den planerade järnvägen. Det
större området har ett flertal registrerade fornminnen och
bevakningsobjekt (LK2018:13-28, LK2018:30-34, LK2018:4453, LK2018:55 samt enstaka registreringar 2017). Förutom
markkemi bör steg 2-utredning omfatta Bevakningsobjekt och
utvalda markytor med ledning av resultatet av markkemin.
Terräng: Flack sandig mark mellan åsrygg i S och sankmark
längre bort i N-NO. Tallskog.

Foto mot S: Lennart Klang 2018.
Internt arbetsID:
LK2018:64

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2018-07-27 och 2018-08-21 (LK):
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, svåravgränsat inom
minst ca 170x120 m (NV-SO) på svagt utskjutande liten
höjdrygg (NO-SV) ca 35 m över havet mot dalgång i S-SV. I
NO stenig moränmark med inslag av sand- och grustag vid
väg, i SO avsats i åkermark med potatisland, I NV och SV
gården Bergsåker (med husgrunden LK2018:39). Förutom det

Bilaga 4 sid 42

Förhöjd risk

topografiska läget och gynnsam sandmark inga indikationer
som t.ex. skörbränd sten, artefakter eller avslag synliga vid
besiktning i bl.a. potatislandet, åkerkanter och grustäkterna.
Ingår i ett större område som fortsätter mot SO och
LK2018:43, LK2018:67 och RAÄ Bureå 265:1 (se kommentar
nedan). Hela detta större område, ca 600x200 m, bör beaktas.
Antikvarisk kommentar: Inom det större området, minst
600x200 m (NV-SO), bör markkemi och eventuella
provundersökningar övervägas vid behov. Utökningen av det
170x120 m stora området berör marker mot SO som har
svårbedömda gropar och sentida täktgropar samt marker som
påverkats av bebyggelse och åkermark. Bebyggelsen består
av kulturhistoriskt värdefulla timringar tillhöriga Bergsåker.
Mycket bra topografiskt läge för boplats, men inga
boplatsindikationer synliga vid besiktning i åkerkanter och
vägskärningar i det större området.
Terräng: SV-sluttning av moränmark med inslag av sand och
grus. Tomtmark, åkermark och skogsmark.

Foto mot NO: Lennart Klang 2018.

Foto mot NV: Lennart Klang 2018.
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Figur V. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i
södra delen av Bureå socken, Skellefteå kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i
mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. För teckenförklaring se figur VI. Underlagskarta:
Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018.
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Figur VI. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i
norra delen av Bureå socken, Skellefteå kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i
mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17.Underlagskarta:
Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018.
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