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Bilaga 5. Redovisning av registrerade fornminnen i 

Skellefteå socken och stad, Skellefteå kommun, 2018. 
 

Tabell IX har även med fornminnen som registrerades 2017 inom eller i nära anslutning 

till 2018 års tilläggsområde. 

Inga utvärderade områden för steg 2 vid 2018 års steg 1-utredning. 

 

Tabell IX. Registrerade fornminnen i Skellefteå socken och stad 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
RAÄ  
Skellefteå stad 
630:1 
 

 
Boplats 

 
Tidigare beskrivning (från 2008) enligt FMIS:  
Boplats, ca 50x20 m (NÖ-SV), fynd av skärvsten, kvartsavslag 
samt brända ben och tänder. Tidigare utredning ca 35x20 m. 
Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 1998.  
 
Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 
2000 påträffades skärvsten, kvartsavslag och ben. Bland 
benen fanns tåben från säl, fiskkota och skulderblad från ett 
mindre djur. Benen påträffades inom en ca 1 m st 
mörkfärgning, ca 0,05-0,06 m dj, mörkfärgningen är fet. Strax 
utanför mörkfärgningen påträffades en mindre koncentration 
av tänder, sannolikt från gräsätare. 
 
Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid särskild arkeologisk 
undersökning år 2001 av boplatsen SÖ del påträffades 3 
anläggningar varav 1 avslagsgrop med 115 kvartsavslag, 1 
brunfärgning med ben samt 1 avslagskoncentration. 
Brunfärgningen var 1,2x1,2 m st och 12 cm tj med i ytterkanten 
enstaka skärvstenar. Närmare botten av brunfärgningen blev 
färgen mörkbrun och materialet fetare. I brunfärgningen 
påträffades 505 benfragment. Den osteologiska analysen visar 
att benen kommer från bäver, skogsmård, älg samt ett fåtal 
ben av fisk och fågel. Dessutom påträffades 1 mynningsbit av 
ett keramilkärl. Koncentrationen av kvartsavslag var 1,6x0,7 m 
st, där påträffades ca 150 kvartsavslag och 1 skrapa av kvarts. 
Det insamlade kolet 14C-daterades till 770-500 och 460-340 
BC (1 sigma) (2470+-40 BP). 
 

Granskning 2017-05-23 (GF, NG) och 2017-09-17 

(LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
 
Beskrivning: Boplats, oklar utsträckning, delundersökt och 
delvis borttagen. Vid utredningstillfället 2017 kunde enstaka 
skörbrända stenar och ett kvartsavslag iakttas i N vid 
boplatsytans avgränsning enligt FMIS.  

 
Fornlämning, 
delundersökt 
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Enligt den arkeologiska utredningsrapporten 1998 påträffades 
och tillvaratogs även en bit slagg (bottenskålla). 
 
I rapporten från slutundersökningen framgår att huvuddelen av 
boplatsen inte undersöktes. Den undersökta delen låg i 
nuvarande vägområde för E4:an. Den del som inte 
undersöktes finns kvar längre mot NO. 
  
Terräng: SO-sluttande sandig moränslänt ca 35-40 m över 
havet. Barrskog och vägområde. 
 
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).  
3) 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. Arkeologisk Rapport 
Västerbottens museum. 

Foto mot S: Niklas Groop 2017. 

 
RAÄ Skellefteå 
stad 631:1 
 

 
Boplats  

 
Tidigare beskrivning (från 2008) enligt FMIS:  
Boplats? undersökt och borttagen, ca 20x10 m (NÖ-SV), fynd 
av kvartsavslag och splitter samt rester efter en stubbtäkt, 
oval, 1,7x1,4 m st och 0,2 m dj. Stubbtäkten ansågs efter 
utredningen ev. vara en boplatsgrop. Påträffad i samband med 
arkeologisk utredning år 1998.  
 
Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 
2000 påträffades en stor koncentration av kvartsavslag. 
Boplatsgropen är sannolikt rester efter stubbtäkt. 
 
Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid arkeologisk slutundersökning 
år 2001 framkom 1 koncentration med kvartsavslag som 
sannolikt utgör en slagplats. Avslagskoncentrationen var 
1,4x0,8 m st (N-S), omedelbart Ö om avslagningsplatsen var 
ett jordfast block, 0,8x0,7 m st, troligen använt som städ vid 
bearbetning av kvartsmaterial. Totalt påträffades 3670 
kvartsavslag och splitter, varav en stor mängd var mycket små 
avslag (1-2 mm st). 
 

Granskning 2017-05-23 (NG) och 2017-09-17 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: Undersökt. 
 
Beskrivning: Se ovan.  

 
Undersökt och 
borttagen 
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Vid utredningstillfället 2017 syns kantiga stenar i markytor efter 
undersökningen år 2001. Dessa stenar är antingen naturligt 
kantiga eller kantiga av eldpåverkan.   
  
Terräng: SO-sluttande sandig moränslänt ca 40-45 m över 
havet. Skogsmark i vägområde. 
 
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).  
3) 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. Arkeologisk Rapport 
Västerbottens museum. 

Foto mot S: Niklas Groop 2017. 

 
 
Obj.nr: 
S122 
 
Internt arbetsID: 
GF2017:33 
 

 
Övrigt 
 

 

Granskning 2017-05-24 (GF) och 2017-08-20 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Grop i klapperliknande stenig moränmark, 
oregelbunden, 3x2 m (N-S/NNV-SSO) och 0,2 m djup. 
Bottenplanet är 1,5 m i diameter, med två stenar, 0,6 m stora 
och 0,2-0,3 m höga. Vall kring kanten, 1-2 m bred och 0,2 m 
hög. Stenarna är 0,2-0,7 m stora. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd, i första hand sentida 
karaktär av svag blekjordsprofil vid sondning. Svårtydd kartlav. 
Terrängläget och stenarnas storlek kan tyda på sentida 
aktivitet, t.ex. stubbtäkt. 
  
Terräng: Mycket stenig, klapperliknande svagt NO-sluttande 
moränmark. Skogsmark (tallskog). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
S215 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:38 
 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2018-05-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Jordblandad röjningsröse, ca 6 m i diameter och 
0,8 m högt, av 0,3-0,6 m stora stenar och skräp. Vid 
provsondning framkommer rikligt med kol i jordblandningen, 
angtagligen efter tidigare eldning innan nuvarande skog växte 
upp. Delvis risbelamrad. 
  
Terräng: Liten moränrygg (N-S) i flack sedimentmark. 
Blandskog. 

 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
S216 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:37 
 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2018-05-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 6x3 m (ONO-VSV) 
och 0,5 m högt, av 0,2-0,7 m stora stenar (sentida stentipp).    
  
Terräng: Svagt SSO-sluttande moränmark ner mot 
sedimentmark. Blandskog ner mot åkermark. 

 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2018. 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Obj.nr: 
S217 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:36 
 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2018-05-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningssten inom 8x5 m (Ö-V), huvudsakligen 
bestående av två röjningsrösen, varav ett i Ö 3x1,5 m (N-S) 
och 0,3 m högt, och ett i V 4x2 m (NNV-SSO) och 0,4 m högt, 
bägge av 0,2-0,4 stora stenar, som till stor del är överväxta av 
mossa och ris. Mellan dessa bildas ett utrymme, 3x3 m (N-S), 
med i ytan enstaka stenar. Röjningsröset i Ö har en rostig 
mjölkhämtare. 
 
Närmare åker i NO finns ytterligare röjningssten i mindre 
omfattning. 
 
Orientering: 30 m SV om åker. 
 
Terräng: Flack moränmark N om liten moränrygg (ONO-VSV). 
Barrskog. 

 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Figur VII. Registrerade fornminnen inom 2018 års tilläggsområden i Skellefteå socken och stad, Skellefteå 

kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i mycket nära anslutning till tilläggs-

områdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 


