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Sammanfattning
Trafikverket planerar att förstärka väg 1069 mellan Ravesta och Klingre i Arnäs socken,
Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrland har därför
beslutat att en arkeologisk utredning ska utföras. Uppdraget utfördes under perioden junidecember 2014 av Landskapsarkeologerna/LK Konsult som ansvarig undersökare.
Det aktuella utredningsområdet är beläget ca 4 km N om Örnsköldsvik och utgörs av den
mark som kommer att tas i anspråk för breddning/förstärkning av vägen. Utredningsområdet
består av en ca 6 km lång sträcka, där bredden varierar mellan 5 och 20 meter på båda sidor
av nuvarande väg 1069. Utredningsområdet sammanlagda yta är ca 0,15 km2.
Syftet med utredningen var att fastställa förekomsten av eventuella hittills okända
fornlämningar i utredningsområdet. En viktig frågeställning var om det finns boplatser från
stenålder till historisk tid intill vägen. Utredningen ska utgöra ett fullgott underlag för
Trafikverkets fortsatta planering och Länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet.
Efter fältförberedelser delades fältarbetet in i två etapper, vilka genomfördes parallellt efter
inledande metalldetektering. Vid den första etappen gjordes en okulär granskning av
utredningsområdet. Även markytor närmast utanför granskades, med syfte att se om
eventuella närbelägna fornlämningar kunde beröra fornlämningsområden i
utredningsområdet. Fältarbetets etapp 2 inriktades på objekt och markytor i
utredningsområdet, utvalda under föregående etapp. Etapp 2 innebar schaktning med maskin
och provgropar grävda med spade på utvalda platser samt uppföljningar med sagespersoner.
121 schakt om sammanlagt ca 1500 m2 togs upp.
Metalldetekteringen gav inga fynd, förutom recenta föremål såsom ölburkar och kapsyler. Vid
utredningens etapp 1 påträffades varken fornlämningar eller tidigare okända kulturhistoriska
lämningar i utredningsområdet av sådan karaktär att de bedömdes vara aktuella för
registrering i FMIS. Vid några av de närbelägna fornminneslokalerna enligt FMIS gjordes
vissa justeringar/tillägg till befintliga beskrivningar. Inga fornlämningar eller tydliga belägg
för bosättning eller annan aktivitet efter människor verksamheter än sådana som kan kopplas
till sentida jordbruk kunde iakttas i utredningens etapp 2, med ett par undantag i form av
eventuellt äldre spår efter röjningseldar och plogfåror. Inga fynd tillvaratogs.
Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet att ge en tillförlitlig bild av
den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet. Utredningen har genomförts med en
förhållandevis hög ambitionsnivå, med resultat att inga fornlämningar förekommer i
utredningsområdet. Inte heller sådana övriga kulturhistoriska lämningar förekommer som bör
beaktas av kulturmiljövården och redovisas i FMIS.
Vår bedömning är att vald ambitionsnivå och utredningsresultatet gör att inga ytterligare
antikvariska åtgärder behövs i utredningsområdet.
Det kan dock aldrig helt uteslutas att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen
där inga indikationer syns på marken på platser där ingen schaktning utförts. Om sådana
kommer fram vid grävning ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas för besked om hur
man går vidare.
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Inledning
Uppdraget
Med anledning av att Trafikverket planerar att bygga om/förstärka väg 1069 mellan Ravesta
och Klingre i Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län, har Länsstyrelsen
Västernorrland beslutat att en arkeologisk utredning ska utföras (2014-05-27).
Uppdraget utfördes under perioden juni 2014 – december 2014 av Landskapsarkeologerna. I
detta uppdrag var LK Konsult undersökare och ArcMontana samt Windelhed Geografi
underkonsulter.
Uppdragsansvaring var Lennart Klang (LK Konsult), som också var fältarbetsansvarig för
utredningens etapp 1. Projektledare och fältarbetsansvarig för etapp 2 var Ola Nilsson
(ArcMontana). Rapportansvarig var Lena Berg Nilsson (ArcMontana). Fältarbetet utfördes av
Lennart Klang, Ola Nilsson och Bengt Windelhed (Windelhed Geografi), som samtliga även
deltagit i rapportarbetet. Externa underkonsulter var för metalldetektering Lars Winroth
(Modern Arkeologi) samt för schaktning med maskin Tord Nylén och Jörgen Näslund
(Ådalen Last AB). Vetenskapligt ansvarig var Bengt Windelhed. Övergripande
kvalitetssäkring av uppdraget har utförts av Lennart Klang.

Figur 1. Orienteringskarta med Västernorrlands län samt Örnsköldsvik markerat. Utredningsområdet är
markerat med lila stjärna. Karta: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur 2. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med lila norr om Örnsköldsvik.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.

Utredningsområdet
Det aktuella utredningsområdet är beläget mellan byarna Ravesta och Klingre längs väg 1069,
ca 4 km N om Örnsköldsvik, se figur 1 och 2 ovan. Utredningsområdet utgörs av den mark
som kommer tas i anspråk för breddning/förstärkning av väg 1069 mellan Ravesta och
Klingre. Den sammanlagda sträckan är drygt 6 km och bredden varierar mellan 5-20 m på
båda sidor om vägen. Arealen kan beräknas till ca 12-15 ha, dvs. ca 0,15 km2.

Syfte och frågeställningar
Syftet med utredningen var att fastställa förekomsten av eventuellt hittills okända
fornlämningar i utredningsområdet samt att registrera och beskriva eventuellt förekommande
fornminnen enligt gängse rutiner i FMIS.
En viktig frågeställning var om det finns boplatser från stenålder till historisk tid intill vägen.
Landskapets karaktär och det faktum att det intill den befintliga vägsträckningen Ravesta –
Klingre tidigare har gjorts ett flertal fynd av förhistoriska stenföremål indikerar att boplatser
finns i närområdet, se vidare under rubriken Fornlämningsmiljö, och frågan som nu ställdes i
fokus var om sådana förekommer i den relativt smala markremsa som utredningen
kontrollerade.
Utredningsresultatet ska utgöra ett fullgott underlag för Trafikverkets fortsatta planering för
vägombyggnaden och Länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet.
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Metod
Inför fältarbetet genomgicks data i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister
(FMIS), Skogsstyrelsens databas ”Skogens pärlor” och yngre och äldre kartor över området i
Lantmäteriets digitala arkiv. Under utredningens gång gjordes även en kontroll av bl.a.
eventuellt fyndmaterial vid Statens Historiska Museum i Stockholm och via Murbergets
webbsöktjänst, kontroll av bebyggelse- och naturnamn vid Ortnamnsregistret, f.d.
Ortnamnsarkivet i Uppsala (www.sofi.se). För genomgång av fyndmaterial och eventuell
information om möjliga hittills oregistrerade fornminnen i området besöktes Örnsköldsviks
museum och kontaktades Arnäs Hembygdsförening samt sagespersoner. Ca 20 intervjuer med
boende och markägare i vägområdet genomfördes. Hembygdslitteratur samt annan för
området relevant litteratur excerperades översiktligt.
Utredningsområdet besiktigades översiktligt 2014-05-06 av Lennart Klang och Ola Nilsson.
Vid detta tillfälle konstaterades att landskapet med utredningsområdet har flera möjliga
boplatslägen allt ifrån stenålder till järnålder och historisk tid.
Fältarbetet delades in i två etapper, vilka genomfördes parallellt efter inledande
metalldetektering. Metalldetekteringen utfördes selektivt där bedömningen gjordes att
metallfynd av betydelse för utredningen kunde finnas och där metoden bedömdes relevant,
dvs. främst i åkermark men ej för nära befintlig väg då dess närområde med största
sannolikhet innehåller alltför recent material.
Vid den första etappen gjordes en okulär granskning av utredningsområdet. Även markytor
närmast utanför granskades, med syfte att se om eventuella närbelägna fornlämningar kunde
beröra fornlämningsområden i utredningsområdet. Kända fornminnesplatser i eller i de
närmaste omgivningarna besöktes och granskades, i övrigt eftersöktes ytterligare
fornminnesplatser. Jordsond användes selektivt för att bedöma jordlager och strukturer med
stenar i marken. Denna första etapp var särskilt noggrann i skogsmark. I åkermark gjordes den
mer översiktligt som en del i förberedelserna för etapp 2.
Fältarbetets etapp 2 inriktades på objekt och markytor som valts ut under föregående etapp.
Etapp 2 innebar schaktning med maskin och provgropar grävda med spade på utvalda platser
samt uppföljningar med sagespersoner. Inom utredningsområdet valdes åtta delområden (AH, se figur 8) ut som lämpliga för denna utredningsetapp. Indelningen i delområden var även
praktisk, för att kunna genomföra schaktning, dokumentation och igenläggning parallellt.
Indelningen följde till viss del topografiska förhållanden och olika ägoslag. Varje schakt har
fotodokumenterats. Fotolista och fotodokumentation är bilagda på CD.
Fynd som framkom vid schaktningen bedömdes fortlöpande och slutlig gallring av dessa
skedde i samband med rapportarbetet. Inga fynd tillvaratogs. (Se vidare under rubriken Den
arkeologiska utredningen, etapp 2, sid 18).
Vid schaktningen användes en traktorgrävare med planskopa, 1,2 m bred. Schaktens längd
varierade beroende på topografiska förutsättningar och gjorda iakttagelser under pågående
schaktning. Matjorden grävdes bort till underliggande alv som oftast bestod av mjäla eller mo,
i högre lägen förekom även sand. Djupgrävningar har förekommit i enstaka schakt i slänter
för att se om överlagringar förekommer.
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Riksantikvarieämbetets rapportblankett för redovisning av utförd arkeologisk undersökning
har använts för preliminär redovisning av undersökningsresultatet (Klang 2014-07-21).
Rapportens utformning följer i princip Riksantikvarieämbetets riktlinjer för arkeologiska
rapporter Vägledning för tillämpning av KML, Uppdragsarkeologi avsnitt 8, Rapportering
och dokumentationsmaterial (www.raa.se), dock med anpassningar efter utredningens art och
de krav som uppställts i Länsstyrelsen Västernorrland i förfrågningsunderlaget för ärendet
(2014-04-30).

Fornlämningsmiljö

Figur 3. Vägen mellan Ravesta och Klingre med tidigare registrerade fornminnen markerade. Det nya
vägområdet (utredningsområdet) är markerat med lila. Den sammanlagda sträckan är drygt 6 km lång och
bredden varier mellan 5-20 m på ömse sidor vägen. Lokaler markerade med RAÄ- eller Skog & Historia-nr
omnämns i texten nedan. Kartunderlag med fornminnen från Länsstyrelsen Västernorrland.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.

Naturgeografiska förutsättningar
Utredningsområdet är beläget längs den NÖ sidan av den dalgång som löper från Ravesta mot
NV till Klingre. Dagens markanvändning inom utredningsområdet är främst åker- eller
betesmark i södra delen. I norra delen, från Faresta och norrut, är skogsmark det dominerande
ägoslaget. I den norra delen finns flera grus- och sandtäkter i anslutning till
utredningsområdet.
Dalgången från Arnäsvall upp mot Klingre var under förhistorisk tid en del i den skärgård
med tillhörande fjärdar som karakteriserar Ångermanslands kustlandskap. I denna dalgång
avvattnar Farestaån med sidoflöden Klingresjön och Vikessjön via Torsån, Öfjärden och
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Strömsån ut i Idbyfjärden. En sidodalgång förgrenar sig mellan Älvsöden och Faresta åt ÖNÖ
mot Sörälvsjö och Norrälvsjö (jfr figur 3). Dominerande jordarter inom området är
sjösediment som lera, mjäla, mo och sand. I vägområdets närhet finns enstaka mindre
områden med morän. I utredningsområdet finns också inslag av berg i dagen, exempelvis N
om Ravesta vid Vikessjön, SÖ om Älvsöden samt N om Faresta. Ö om väg 1069 finns två
större bergsformationer – Hägnberget och Farestaberget. Höjden över havet inom
utredningsområdet varierar mellan 12 och 85 meter. Området är i sin helhet beläget under
högsta kustlinjen (HK) som här är belägen mellan 265 och 285 m ö. h. (jfr Lundqvist 1987,
SNA 2002 & SGU kartvisaren).

Antikvarisk bakgrund
Västernorrlands län fornminnesinventerades för den ekonomiska kartan av
Riksantikvarieämbetet under 1960-1990-talen. Förstagångsinventeringen i länet genomfördes
under åren 1960-70, medan revideringsinventeringen skedde under åren 1981, 1982 samt
1987-1994. Arnäs socken revideringsinventerades 1990. Arbetet genomfördes med för sin tid
relativt hög ambitionsnivå (Hermodsson 1993:173ff). Det inriktades mot lämningar från
förhistorisk tid, nämnas särskilt bör fångstgropar, boplatsgropar i klapper och tomtningar
(a.a:173ff, Jensen 1997:96ff). Även lämningar från historisk tid, såsom by- och gårdstomter,
fäbodlämningar och industriella lämningar, inventerades (Hermodsson 1993:173ff).
Utredningsområdet har också efter millennieskiftet berörts i samband med Skogsstyrelsens
projekt Skog & Historia. Resultatet av denna inventering finns tillgänglig via ”Skogens
pärlor” och förefaller ha inriktats mot lämningar från historisk tid. Två lokaler med lämningar
finns redovisade i utredningsområdets omedelbara närhet, se vidare nedan.
Fornminnesplatserna i vägsträckningens närhet utgörs av tre huvudsakliga kategorier;
fyndplatser med föremål från sten- och bronsålder, fångstgropar och sentida lämningar efter
skogsbruk.
Fyndplatserna utgörs av nätsänken längs den forntida fjärdens stränder (RAÄ Arnäs 254:1,
255:1, 301:1 och 302:1) samt ett stort antal föremål av sten (RAÄ Arnäs 75:1, fyndplats för
håleggad stenyxa, RAÄ Arnäs 189:1 fyndplats för spjutspets av skiffer, RAÄ Arnäs 266:1
fyndplats för skafthålsyxa). Söder om vägområdet, i Arnäs är ytterligare ett nätsänke påträffat
(RAÄ Arnäs 157:1). Längs dalgångens SV sida är ytterligare fyndplatser från sten- och
bronsålder i anslutning till byarna Näset och Tjärn (RAÄ Arnäs 149:1, fyndplats för
björnhuvudskulptur och T-formade redskap av röd skiffer samt RAÄ Arnäs 264:1 fyndplats
för skifferspets med mothak). Sammantaget indikerar dessa fyndplatser på möjligheten att
flera förhistoriska boplatser kan finnas längs dalgångens sidor i likhet med de neolitiska
boplatser som påträffats vid exempelvis Bjästamon och Kornsjövägen (Nyqvist 2007:17ff).
En fastställd boplats finns t.ex. i utredningsområdets närhet i Farestas NÖ utkant, där rikligt
med skörbränd sten har påträffats i en åker (RAÄ Arnäs 74:1).
Att använda fångstgropar vid jakt var vanligt under den förhistoriska tiden, men sådana
användes även under såväl medeltid, som historisk tid. I samband med
revideringsinventeringen framkom ett stort antal nyfynd av fångstgropar, framförallt i
inlandet, men i mindre omfattning även i kustsocknarna (Hermodsson 1992, 1993). Inom ett
mindre område strax NÖ om Klingre (dock utanför kartbilden, figur 3) finns en koncentration
av sådana.
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De sentida lämningarna i vägsträckningens omedelbara närhet, som registrerats av Skog &
Historia, är belägna utanför vägområdets norra del nedanför Farestaberget och SV om
befintlig väg, se figur 3. De utgörs av lämningar efter ett sågverk som brann ner 1931 (S&H
3035225) samt en tjärdal (S&H 3035220).
Järnåldern är inte representerad i vägområdets omedelbara närhet. Däremot är ett stort antal
lämningar kända söder om vägområdet, i byn Arnäs närhet, där ett gravfält med tio högar, tre
stensättningar samt fyra terrasseringar är känt (RAÄ Arnäs 1:1). I anslutning till detta gravfält
finns bebyggelselämningar med tolv husgrunder, tre gropar och stolphål (RAÄ Arnäs 2:1).
Bebyggelselämningarna och gravfältet är delvis undersökt i samband med projektet Den äldre
bebyggelsekontinuiteten i Ångermanland under åren 1987-1990 (Ramqvist 1992). Till denna
komplexa miljö ska även fogas ytterligare en grav, RAÄ Arnäs 3:1 samt uppgifter om
ytterligare försvunna gravar (a.a.:121ff).
Historiska kartor i form av äldre lantmäteriakter från 1600-, 1700-, och 1800-talen samt även
ekonomiska kartor från 1900-talet, sökbara via ”Historiska kartor” på lantmäteriets hemsida
(www.lantmateriet.se), har studerats översiktligt med inriktning på om speciella objekt förr
funnits i, eller i nära anslutning till, det berörda utredningsområdet. Byarna Ravesta, Älvsöden
och Faresta har ett flertal äldre lantmäteriakter i form av storskiftes- och laga skifteskartor (se
under Referenser). För Ravesta och Älvsöden finns dessutom geometriska kartor från 1640talet (X4-43: x1:33 respektive X4-63: x1:24). Dessa kartor visar att dagens öppna
odlingslandskap från Ravesta i söder upptill Faresta i norr i sin helhet var etablerat vid 1600talets mitt. Byarna Ravestas, Älvsödens och Farestas nuvarande bebyggelse sammanfaller med
de gårdstomter som anges på dessa kartor. Nuvarande väg 1069 följer till stor del en äldre
vägsträckning, som har rätats ut. Den äldre vägen gick väster om bebyggelsen vid Älvsöden (se
figur 4) och öster om nuvarande väg 1069 vid Faresta. Väg 1069 anlades till stora delar på
byarnas utmarker, dvs. betes-, hag- och skogsmarker, med undantag vid Älvsöden, jfr figur 4,
där man anlagt den på äldre åkermark.
Väg 1069 är inte medtagen i rapporten Historiska vägar – Beskrivningar och exempel från
Västernorrland (Nykvist & Öberg 1999) som kulturhistoriskt värdefull. Den ingår inte heller i
något prioriterat område i Analys av väglandskapet i Västernorrlands län (Vägverket 2007).

Figur 4. Detalj ur Lantmäteriakt, storskifte för Älvsöden från 1792 (22-arn-123). Nuvarande väg 1069
(ungefärligt markerad med rosa) går i nordsydlig riktning mellan gårdslägena, över byns inägomark.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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De ekonomiska kartorna som berör utredningsområdet är 19I 5j Arnäs och 19I 6j Sörälvsjö.
Båda kartorna är utgivna 1961. På dessa kartor finns inga speciella objekt av särskilt intresse
för den arkeologiska utredningen.
Ortnamnen i Arnäs socken är grundligt genomgångna av Torsten Bucht (1972). De
dominerande byarna som berörs av utredningsområdet, Ravesta, Älvsöden och Faresta, är
samtliga belagda under 1500-talets första hälft (a.a.:20ff). Efterleden -sta i Ravesta och
Faresta kan indikera förhistorisk bakgrund för dessa byar. Även Ortnamnsregistret, f.d.
Ortnamnsarkivet i Uppsala (www.sofi.se) har excerperats, men inga uppgifter som bedöms
relevanta för utredningsområdet framkom.
Inga för utredningen relevanta uppgifter framkom genom kontroll av fyndmaterial via Statens
Historiska Museums eller Murbergets webbtjänst samt genomgångar av samlingar vid
Örnsköldsviks museum och Arnäs Hembygdsförening. Inte heller framkom för utredningen
relevanta uppgifter i övrig excerperad litteratur som behandlar Arnäs socken (t.ex. Westerdahl
1985, Ravesta från förr till nu 1985, Bebyggelseinventering 1988/89, Baudou 1992,
Grundberg & Edblom 1992, Holmlund 1995 och Gustafsson & Spång 2007).
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Den arkeologiska utredningen, Etapp 1
Resultat
Vid utredningens etapp 1 påträffades varken fornlämningar eller tidigare okända
kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet av sådan karaktär att de bedömdes vara
aktuella för registrering i FMIS.
De tidigare kända fyndplatserna i kanten av eller invid utredningsområdet (RAÄ Arnäs 189:1,
254:1, 255:1 och 301:1) kontrollerades för att de skulle kunna indikera boplatser med under
markytan okänd utbredning in i utredningsområdet. Inga iakttagelser som tyder på det
framkom okulärt och vid sondning. Då denna granskning utgjorde underlag till utredningens
etapp 2 redovisas resultatet i tabell 1 och Bilaga 1. Vissa justeringar/tillägg till de befintliga
beskrivningarna i FMIS gjordes och har anmälts till FMIS (Klang 2014-07-21). Den mest
relevanta ändringen var att beskrivningarna för RAÄ Arnäs 301:1 och 302:1 hade förväxlats i
FMIS. Dessutom gjordes tillägg gällande ytterligare ett fynd vid en av de registrerade
fyndplatserna (RAÄ Arnäs 255:1) samt komplettering av terränguppgifter, se Bilaga 1.
Skog & Historia-objekten redovisas i ”Skogens pärlor” med mittpunktskoordinater samt
preliminär utbredning. De två lokalerna (S&H 3035220 och S&H 3035225) som är belägna i
vägområdets omedelbara närhet, se figur 3, kontrollerades för att se om deras synliga
utsträckning på marken inklusive eventuella tillhörande tillfartsvägar skulle kunna ha en mer
omfattande utbredning än registrerat, så att de sträcker sig in i utredningsområdet.
Besiktningen av dessa lokaler visade att de ligger utanför utredningsområdet med sådan
marginal, att bedömningen kunde göras att de inte berörs. Av detta skäl gjordes ingen närmare
granskning eller nyare beskrivningar av dessa lokaler vid utredningen.
En stig, som troligen utgjort en tidigare färdväg, se figur 6, iakttogs nedanför Farestaberget.
Denna redovisas inte som fornlämning i denna utredning, då den inte kan betecknas som
varaktigt övergiven (på Ekonomiska kartan Arnäs från 1961 är den redovisad som
brukningsväg). Möjligen är detta en del av den gamla färdvägen mellan Ravesta och Klingre,
som ersatts med väg 1069.
I utredningsområdet, främst kring Ravesta, förekommer övergivna åkrar och odlingsterrasser i
SV-sluttande mark, se figur 7. Dessa saknar fornlämningskaraktär. De är i regel medtagna
som åkrar på 1961 års Ekonomiska karta. Samtliga övergivna åkrar har sannolikt lagts ner
under 1900-talet i samband med rationaliseringar inom jordbruket.
På en tidigare odlingsyta, nu med granplantering, påträffades några dumpade tegelstenar.
Dessa bedömdes inte härröra från bebyggelse i utredningsområdet och registrerades därför
inte som fornminnesplats.
Sammantaget resulterade utredningens etapp 1 i att jordbruksaktiviteter har varit vanliga i
undersökningsområdet och att de skogsmarker som inventerades saknar påtagliga
fornlämningsindikationer. Jordbruksaktiviteterna skulle kunna ha utraderat eller överlagrat
fornlämningar, något som bedömdes viktigt att utreda så fullständigt som möjligt i en etapp 2.
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Figur 5. Fornminneslokaler granskade i den arkeologiska utredningens etapp 1 markeras med orange färg och
RAÄ-nr. Kartunderlag från Länsstyrelsen Västernorrland. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.

Tabell 1. Granskade lokaler vid utredningen. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 1.
RAÄ-nr

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

Arnäs 189:1

Fyndplats

Övrig kulturhistorisk lämning

Arnäs 254:1

Fyndplats

Övrig kulturhistorisk lämning

Arnäs 255:1

Fyndplats

Övrig kulturhistorisk lämning

Arnäs 301:1

Fyndplats

Övrig kulturhistorisk lämning

Arnäs 302:1

Fyndplats

Övrig kulturhistorisk lämning
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Figur 6. Stigen som kan utgöra en del av den gamla färdvägen Ravesta-Klingre nedanför Farestaberget.
Förutom stigen ser man gränsen för vägområdet och nuvarande väg 1069. Foto från NV: Lennart Klang 2014.

Figur 7. Odlingsterrass vid Ravesta. Odlingsterrassen saknar husgrundskaraktär. Ytterligare odlingsterrasser
finns på några få ytterligare platser utmed utredningsområdet, i vissa fall beskogade, men inte i något fall av
sådan karaktär att de bedöms aktuella att anmälas till FMIS. Foto från SÖ: Lennart Klang 2014.

15

Den arkeologiska utredningen, Etapp 2
Resultat

Figur 8. Indelningen i schaktområden inom utredningsområdet. Kartunderlag från Länsstyrelsen
Västernorrland. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.

Metalldetekteringen gav inga fynd överhuvudtaget, förutom recenta föremål såsom ölburkar
och kapsyler. I viss mån försvårades arbetet av att stora delar av den öppna åkermarken
varken var skördad eller betad vid tillfället för metalldetekteringen. Resultatet av
metalldetekteringen gav därmed inget underlag för prioriteringar vid planeringen av schaktens
placering inför etapp 2.
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Under utredningens etapp 2 grävdes 121 schakt om sammanlagt drygt 1500 m2 i åtta
delområden (A-H, se figur 8) med maskin samt ett tiotal mindre gropar för hand i område G
och H. Beskrivningar av de maskingrävda schakten och kartor med dessas lägen framgår av
Bilaga 2. Inom område E är ett uppehåll mellan de vid etapp 2 lagda schakten E8 och E12 (se
Bilaga 2, figur VII). Förklaringen till detta är att täckdiken grävts i åkermarken V om vägen.
Parallellt med väg 1069 löper därför ett drygt 200 m långt dike på denna plats. Profilen längs
detta dike har kontrollerats var femte meter avseende förekomst av kulturlager eller
anläggningar. Inga sådana påträffades.
Inom utredningsområdet finns inga tydliga belägg för bosättning eller annan mänsklig aktivitet
än de som kan kopplas till sentida jordbruk, med ett par undantag.
I schakt E2 påträffades under matjorden, vinkelrätt mot schaktets längd, tre 0,4-0,5 m breda
och intill 0,2 m tjocka eldpåverkade lerlinser. Dessa överlagrar helt eller delvis varandra och
överlagrar i sin tur ett kraftigt sot- och kollager, se figur 9. Troligtvis har de eldpåverkade
lerlinserna samband med röjningseldar vid upptagande av åkermarken, men tolkningen är inte
självklar.

Figur 9. Schakt E2, brända linser av lera som överlagrar ett sammanhängande kol- och sotlager.
Foto från NV: Bengt Windelhed 2014.

I tre schakt, A1, A2 och D1 överlagrar matjorden rester efter äldre plogfåror.
I 33 av schakten påträffades diffusa sotlager med inslag av större eller mindre kolstycken.
Dessa lager är sannolikt rester efter initiala röjningseldar i samband med åkermarkens
upptagande. En iakttagelse som gjordes är att storleken på kolstyckena varierar stort, från
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förekomster av relativt stora kolstycken, > 0,05 m stora till sotlager utan förekomst av
kolstycken. Större kolstycken i schakt inom norra delen av område A, område B, södra delen av
område C, område E samt område G, kan antyda att röjning för åkermark i dessa områden skett
förhållandevis sent, då kolstyckena inte har fragmenterats nämnvärt i samband med marktryck
genom jordbruksaktiviteter. I enlighet med vad de äldre lantmäteriakterna visar skedde
röjningen tidigast under 1700-talet. Resterande schakt med sotförekomster utan kolstycken,
inom norra delen av område C samt område D, indikerar att upptagandet här skett relativt sett
tidigare. Även detta överensstämmer med lantmäteriakterna som visar att dessa områden, inom
Älvsödens respektive Farestas inägomark har odlats åtminstone sedan 1600-talet. Då byarna är
belagda under 1500-talets första hälft är det sannolikt att åkrar i vissa delar av inägomarken har
tagits upp redan under medeltiden.
De fynd som framkom vid undersökningen har i huvudsak påträffats i matjorden eller i
övergången mellan denna och underliggande alv. De är med två undantag sentida och har
sannolikt hamnat i åkern i samband med utgödsling eller förlorats i samband med
jordbruksarbete. De två undantagen består av en skörbränd sten, påträffad i matjorden i schakt
C12, samt ett tumnagelstort fragment av lerklining?, påträffad i matjorden i schakt C24.
Dessa fynd indikerar måhända förhistorisk aktivitet i den idag öppna åkermarken utanför
utredningsområdet S och SÖ om Älvsöden. Då övriga fynd är sentida eller recenta (från 1800eller 1900-talen, möjligen skulle enstaka flisor av rödgods med piplerglasyr i matjorden i
schakt C20, kunna föras till 1700-talet) och inte kan kopplas till vare sig kulturlager eller
anläggningar har de gallrats under fält- och rapportarbetet och inte tillvaratagits.
Resultatet från utredningens etapp 2 sammanfaller i stort med resultaten av fältförberedande
excerpering och utredningens etapp 1. Väg 1069 är till stora delar så anlagd att den till största
delen går antingen i utkant av de äldre byarnas inägomark (åkrar och ängar), eller i utmark
(skogsmark). Undantaget är vägens dragning genom byarna Ravesta och Älvsöden, där vägen
berör åkrar och passerar ganska nära äldre gårdslägen.

Arkivhandlingar
Inga originalhandlingar som har betydelse för förståelsen av utredningens genomförande och
resultat föreligger. Rapport och bifogad CD med fotodokumentation sänds i arkivvärdiga
exemplar till Länsstyrelsen Västernorrland, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och
Örnsköldsviks kommun.

Utvärdering
Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet att ge en tillförlitlig bild av
den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet. Utredningen har genomförts med en
förhållandevis hög ambitionsnivå, med resultat att inga fornlämningar förekommer i
utredningsområdet. Inte heller sådana övriga kulturhistoriska lämningar förekommer som bör
beaktas av kulturmiljövården och redovisas i FMIS.
Utredningens resultat innebär att frågeställningen, om boplatser förekommer från förhistorisk
eller historisk tid i utredningsområdet, har besvarats: Boplatser eller andra fornlämningar från
förhistorisk eller historisk tid kan uteslutas inom utredningsområdet.
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Utifrån utredningens metoder och resultat torde denna rapport utgöra ett fullgott underlag för
Trafikverkets planering av vägombyggnad och länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet.

Behov av ytterligare antikvariska åtgärder
Vår bedömning är att vald ambitionsnivå och utredningsresultatet gör att inga ytterligare
antikvariska åtgärder behövs i utredningsområdet.
Det kan dock aldrig helt uteslutas att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen
där inga indikationer syns på marken på platser där ingen schaktning utförts. Om sådana
kommer fram vid grävning ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas för besked om hur
man går vidare.
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Bilaga 1. Redovisning av registrerade lokaler
Tabell I. Granskade lokaler med beskrivningar enligt FMIS samt tillägg/justeringar efter utredningen 2014.
Obj. nr/
RAÄ-nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

Arnäs 189:1

Fyndplats

Tidigare beskrivning:
Lösfynd, del av spjutspets, av skiffer, 5 cm l, 2,7 cm br, 0,7
cm tj. Funnen 1934 vid landsvägsarbete Arnäsvall – Klingre
på skogsmarken. Arnäs hembg. nr 1240 (eller 1140).
Kommentar: Det rätta inv.nr är 663-1240.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Tillägg till FMIS om terräng:
Svag SV-sluttning av tuvig och sandig moränmark mot
mindre ådal, tidigare smal havsvik. Skogsmark (löv).

Arnäs 189:1 från SV. Fyndplatsen enligt FMIS tangerar
vägområdet. Foto: Lennart Klang 2014.

Arnäs 254:1

Fyndplats

Tidigare beskrivning:
Fyndplats för, nätsänke av sten med hål. Se ritning i
excerptpärmen. Hittades i åker vid plöjning. Upphittaren och
ägare kunde peka ut platsen för fyndet. Vid besiktningstillet
gjordes inga nya iakttagelser. Upphittare och ägare: Georg
Nylander, Älvsöden 1230, Arnäsvall.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Tillägg till FMIS om terräng:
Svag SV-sluttning av moränmark med finsediment.
Åkermark.

Arnäs 254:1 från NNV. Foto: Lennart Klang 2014.
.
Arnäs 255:1

Fyndplats

Tidigare beskrivning:
1) Fyndplats för, stenföremål med 3 borrade hål. Se skiss i
excerptpärmen. 2) Fyndplats för, stenföremål med 1 borrat
hål. Se skiss i excerptpärmen. Bägge föremålen hittades
tillsammans när man grävde under huset för att bygga en
källare till huset. Upphittare och ägare: Georg Nylander,
Älvsöden 1230, Arnäsvall. Ingen vet vad föremålen
användes till. Kryss är satt på mangårdsbyggnaden där
dessa hittades.

Bilaga 1 sid 1

Övrig kulturhistorisk
lämning

Tillägg till FMIS i beskrivning:
Enligt markägare 2014 ska även ett nätsänke ha påträffats
på denna plats.
Tillägg till FMIS om terräng:
Avsats i SV-sluttning ner mot ådal, tidigare smal havsvik.
Tomtmark.

Arnäs 255:1 från NÖ. Fyndplatsen enligt FMIS under
manbyggnaden. Foto: Lennart Klang 2014.

Arnäs 301:1

Fyndplats

Tidigare beskrivning:
Fyndplats för, nätsänke av sten, inv.nr. 741-1312 Arnäs
Hembygdsgård. Hittades av Vilhelm Renmark, Ravesta. Inga
närmare fynduppgifter. Vilhelm Renmark bodde först på
fastighet Ravesta 7:1 och senare på fastighet Ravesta 7:7.
Kryss satt på gränsen mellan dessa fastigheter. Se skiss i
excerptpärmen.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Justering till FMIS:
I samband med fornminnesinventeringen 1990 förväxlades
Arnäs 301:1 med Arnäs 302:1. Beskrivningen ovan fördes
felaktigt in i FMIS under Arnäs 302:1.

Arnäs 302:1

Fyndplats

Tidigare beskrivning:
Fyndplats för, 3 nätsänken, alla bortkomna. Hittades av Josif
Bylund när ny nedfart till gården byggdes. Uppgift av Bengt
Arnlund, Ravesta, som var med när nätsänke upptäcktes
och kunde peka ut fyndplatsen. Enl. B. Arnlund var
nätsänkets utseende och storlek lik. en, av dom som finns
på Arnäs Hembygdsgård, inv.nr. 743-378 se skiss i
excerptpärmen.
Justering till FMIS:
I samband med fornminnesinventeringen 1990 förväxlades
Arnäs 301:1 med Arnäs 302:1. Beskrivningen ovan fördes
felaktigt förts in i FMIS under Arnäs 301:1.
Tillägg till FMIS om terräng:
Brant SV-sluttning av sandig moränmark. Tillfartsväg.

Arnäs 302:1 från Ö. Fyndplatsen enligt FMIS ligger utanför
vägområdet, i nedfartsvägen till vänster. Foto: Lennart Klang
2014.
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Övrig kulturhistorisk
lämning

Bilaga 2. Schaktbeskrivningar

Figur I. Indelning i schaktområden inom utredningsområdet. Kartunderlag från Länsstyrelsen
Västernorrland. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Tabell II. Beskrivningar över upptagna schakt under utredningen.
Mått och
riktning

Område

Schakt

Beskrivning

A

1

Matjord 0,35–0,5 m tj,
överlagrande moig
mjäla.

5,7x1,5 m.
(NNV-SSÖ)

A

2

Matjord 0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.

3,5 x 1,5 m
(NNV-SSÖ)

A

3

Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.

3,5x1,5 m
(NV-SÖ)

A

4

3,3x1,5 m
(NV-SÖ)

A

5

A

6

A

7

A

8

A

9

A

10

A

11

A

12

A

13

A

14

A

15

B

1

Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0.3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla. Ligger i brant
sluttande betesmark,
handgrävd, ej möjligt
att traktorgräva.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrandemoig
mjäla.
Matjord 0,2-0,5 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,25 m tj,
överlagrande mjäla.

B

2

Matjord 0,35 m tj,
överlagrande mjäla.

3,7x1,5 m
(NV-SÖ)

B

3

Matjord 0,2-0.3 m tj,
överlagrande mjäla.

7,1x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

1

Matjord 0,4 m tj,
överlagrande mjäla.

8,5x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

2

Matjord 0,4 m dj,
överlagrande mjäla.

6,3x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

3

Matjord 0,4 m tj,
överlagrande mjäla.

6,5x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

4

Matjord 0,4 m tj,
överlagrande mjäla.

6,3x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

5

Matjord 0,4 m tj,
överlagrande mjäla.

6,3x1,5 m
(NNV-SSÖ)

Prov

Fynd och anläggningar

Kol

Två plogspår, 0,01-0,015 m dj, 0,15–0,2 m
br i gränsen mellan matjord och moig
mjäla. Plogspåren har inslag av sot och
kol. Plogspåren löper tvärs sluttningen (NS).
I den moiga mjälan finns i V ett plogspår
(närmast N-S), 0,2 m br, intill 0,02 m dj
med inslag av sot och enstaka mindre
kolstycken.
Tvärs över schaktet är en mörkfärgning
med kol, 0,7 m br (NÖ-SV), 0,3 m dj med
rundad bottenprofil, troligen ett äldre öppet
dike.

11,5x1,5 m
(NV-SÖ)
16,9x1,5 m
(NV-SÖ)
30,2x1,5 m
(NNV-SSÖ)
8,9x1,5 m
(NNV-SSÖ)

I NNV delen är ett diffust sotlager.

10,7x1,5
(NNV-SSÖ)
6x1,5 m
(NV-SÖ)
4x1,5 m
(NÖ-SV)
3,5 m l i
sluttning
(NV-SÖ)

I profilväggen är 3 mörkfärgningar i
underliggande moig mjäla, 0,10, 0,15 resp
0,07 m br, 0,12, 0,07 resp 0,1 m dj, i
övergången mellan matjord och moig
mjäla. Troligen stolphål efter hägnader.

11,5x1,5 m
(VNV-ÖSÖ)

Spridd röjningskol i schaktets mellersta
del.

11,3x1,5 m
(NV-SÖ)

Spridd röjningskol i schaktets mellersta
del.

8,5x1,5 m
(NV-SÖ)
11x1,5 m
(NV-SÖ)
Kol

Diffust sotlager med kolstycken i schaktets
centrala del.

Kol

Recent tegel i matjord. Mot den moiga
mjälan framträder två mörka fläckar med
rikligt inslag av kol.
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C

6

Matjord 0,3 m tj,
överlagrande mjäla.

4,5x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

7

Matjord 0,45 m tj,
överlagrande mjäla.

3,8x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

8

7,8x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

9

C

10

C

11

C

12

C

13

C

14

C

15

C

16

C

17

C

18

Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,5 tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,5 tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord, 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord, 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord, 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.

C

19

7,9x1,5 m
(NNV-SSÖ)

C

20

C

21

C

22

C

23

C

24

C

25

C

26

C

27

C

28

C

29

C

30

C

31

Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord, 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla:
Matjord, 0,2-0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord, 0,3-0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla
Matjord, 0,3-0,5 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3-0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3-0,5 m tj,
överlagrande moig
mjäla.

15,2x1,5 m
(NNV-SSÖ)
9,3x1,5 m
(NNV-SSÖ)

I hela schaktet är under matjorden ett tunt,
intill 0,05 m tj sotlager med enstaka
mindre kolbitar, < 0,01 m.
Mindre, diffust sotlager i SSÖ delen.

9,6x1,5 m
(NV-SÖ)
18,1x1,5 m
(NNV-SSÖ)

Små, spridda sotfläckar i schaktet.

7,6x1,5 m
(NNV-SSÖ)
7,6x1,5 m
(NNV-SSÖ)
8,2x1,5 m
(N-S)
6,2x1,5 m
(N-S)
5,9x1,5 m
(NNV-SSÖ)
8,9x1,5 m
(NNV-SSÖ)

9,4x1,5 m
(N-S)
7,2x1,5 m
(NNV-SSÖ)
8,7x1,5 m
(NNV-SSÖ)
7,8x1,5 m
(NNV-SSÖ)
26,1x1,5 m
(NNV-SSÖ)
19,1x1,5 m
(NNV-SSÖ)
9,2x1,5 m
(N-S)

Diffusa sotfläckar i N och Ö delen av
schaktet.

6x1,5 m
(N-S)
6,4x1,5 m
(NNV-SSÖ)

Diffusa sotfläckar i N och mellersta delen
av schaktet.

6,7x1,5 m
(NNV-SSÖ)

Äldre dike i schaktets mitt.

9,5x1,5 m
(NV-SÖ)
7,8x1,5 m
(NNÖ-SSV)
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C

32

C

33

C

34

C

35

C

36

C

37

C

38

D

1

D

2

D

3

D

4

D

5

D

6

D

7

D

8

D

9

D

10

D

11

D

12

D

13

D

14

D

15

D

16

D

17

D

18

Matjord 0,3-0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande mo.

8x1,5 m
(N-S)

Matjord 0,3-0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla med enstaka
småsten.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,25 m tj
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,25 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,35 m tj,
överlagrande grovmo.

7,7x1,5 m
(N-S)

Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.

10,7x1,5
(NV-SÖ)

8,1x1,5 m
(N-S)
7,7x1,5 m
(N-S)

7,6x1,5 m
(N-S)
8,4x1,5 m
(NNV-SSÖ)
3,5x1,5 m
(N-S)
11x1,5 m
(NV-SÖ)

I moig mjäla ett 10-tal plogspår, 0,1-0,3 m
breda (N-S) i släntens fallinje. Tre diffusa
sotfläckar i V.

8,4x1,5 m
(NV-SÖ)

7,3x1,5 m
(NV-SÖ)

I V är en mörkfärgning, 1,2 m br tvärs över
schaktet, recent täckdike.

6,2x1,5 m
(NV-SÖ)

I V delen syns i moig mjäla en mindre yta
med sot och enstaka mindre kolstycken,
0,4 m i diam.

7,9x1,5 m
(NV-SÖ)
7,7x1,5 m
(NV-SÖ)

Diffust sotlager med inslag av kol, 1,2 m i
diam, 0,04 m dj.

7,4 x 1,5 m
(NV-SÖ)

Flera diffusa sotfläckar.

10,3x1,5 m
(NV-SÖ)

I schaktet är i Ö ett mindre område med
sot och enstaka små kolstycken.

10,1x1,5 m
(NV-SÖ)

I västra delen av schaktet är ett recent
täckdike.

8,8x1,5 m
(NV-SÖ)
8,6x1,5 m
(NV-SÖ)

I V är ett täckdike (tvärs över schaktet) och
i Ö två mindre diffusa sotfläckar, 0,3
respektive 0,4 m i diam.

11,7x1,5 m
(NV-SÖ)
6,8x1,5 m
(NV-SÖ)
14,3x1,5 m
(NV-SÖ)

8,5x1,5 m
(NV-SÖ)
4,5x1,5 m
(NV-SÖ)
6x1,5 m
(NV-SÖ)

Bilaga 2 sid 4

I schaktet är 2 recenta
täckdiken.

D

19

D

20

E

1

E

2

E

3

E

4

E

5

E

6

E

7

E

8

E

9

E

10

E

11

E

12

E

13

E

14

E

15

Matjord 0,2-0,5 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,25 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,4 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande finmo,
med relativt mycket
småsten.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande finmo,
med småsten.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande finmo,
med inslag av
småsten.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla,med inslag av
småsten.
Matjord 0,35 m tj,
överlagrande moig
mjäla, med inslag av
småsten.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla med inslag av
småsten.
Matjord 0, 2 m tj,
överlagrande finmo
med relativt mycket
småsten, N delen
rostfärgad.
Schakt i äldre åker
från vilken matjorden
tagits bort.
Kvarvarande matjord
0,15 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Schakt i äldre åker
från vilken matjorden
tagits bort.
Kvarvarande matjord
0,1 m tj, överlagrande
moig mjäla med
relativt mycket
småsten. I S delen
sandig moig mjäla,
rostfärgad.
Schakt i äldre åker
från vilken matjorden
tagits bort.
Kvarvarande matjord
0,1-0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla, i N delen
rostfärgad.
Schakt i äldre åker
från vilken matjorden
tagits bort.
Kvarvarande matjord,
0,15 m tj,

6,5x11,5 m
(NV-SÖ)
27x1,5 m
(NV-SÖ)
16,5x1,5 m
(NV-SÖ)
10,1x1,5 m
(NV-SÖ)

Kol

Anläggning? av oklar funktion i schaktets
centrala del, bestående av brända lerlinser
som överlagrar ett sot- och kollager.

6x1,5 m
(NV-SÖ)
11,3x1,5 m
(NV-SÖ)

I schaktet är en mindre yta med sot och
kol, 0,4 m i diam.

8x1,5 m
(NV-SÖ)
8x1,5 m
(NV-SÖ)

I schaktets SV del är 3 mindre ytor med
sot och kol, 0,3-0,5 m i diam, 0,02-0,03 m
dj.
I schaktet är små diffusa sotfläckar, 0,30,5 m i diam.

10x1,5 m
(NV-SÖ)

I schaktet är 2 diffusa sotfläckar, 0,3 och
0,6 m i diam.

7,8x1,5 m
(NV-SÖ)

I schaktets SÖ del, tvärs detta, är ett
mindre område med sot och kol, 0,4 m br
och 0,04 cm tj.

9x1,5 m
(NV-SÖ)

7,3x1,5 m
(NV-SÖ)

I schaktets mellersta del är ett område
med sot och kol, 0,5 m i diam.

12,4x1,5 m
(NV-SÖ)

I schaktets mellersta del är ett område
med sot och kol, 0,4 m i diam.

4,0x2,2 m
(NV-SÖ)

Moig mjäla har spår av recent schaktning.

7,7x1,5 m
(NV-SÖ)

42,5x1,5 m
(NV-SÖ)

3x1,5 m
(NÖ-SV)
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I schaktets S del är diffusa tunna lager
med sot och kol.

överlagrande sandig
moig mjäla.
E

16

Schakt i äldre åker
från vilken matjorden
tagits bort.
Kvarvarande matjord,
0,15 m tj,
överlagrande moig
mjäla
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla med inslag av
grus.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande moig
mjäla med inslag av
svallat stenmaterial.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande sand.

4x1,5 m
(NÖ-SV)

F

1

F

2

F

3

F

4

F

5

Matjord 0,4-0,6 m tj,
överlagrande sand
med inslag av torv.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande sand
med inslag av svallad
sten.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande sand.

4,3x1,5 m
(NNV-SSÖ)

F

6

F

7

F

8

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2x1,5 m
(ÖNÖ-VSV)

F

9

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2x1,5 m
(NÖ-SV)

F

10

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2x1,5 m
(Ö-V)

F

11

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2x1,5 m
(NNÖ-VSV)

F

12

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2x1,5 m
(NÖ-SV)

F

13

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2x1,5 m
(N-S)

F

14

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

3x1,5 m
(ÖNÖ-VSV)

F

15

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

4x1,5 m
(NNÖ-SSV)

F

16

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2,5x1,5 m
(ÖNÖ-VSV)

F

17

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2,5x1,5 m
(ÖNÖ-VSV)

F

18

Torv 0,1 m tj,
överlagrande sand.

2,5x1,5 m
(Ö-V)

G

1

12x1,5 m
(NV-SÖ)

G

2

G

3

G

4

G

5

Matjord 0,25 m tj,
överlagrande
rostfärgad moig mjäla.
Matjord 0,35 m tj,
överlagrande moig
mjäla med enstaka
stenar.
Matjord 0,3 m tj,
överlagrande moig
mjäla.
Matjord 0,25 m tj,
överlagrande moig
mjäla med enstaka
stenar.
Torv och blekjord 0,2
m tj, överlagrande
moig mjäla med inslag
av sten 0,1-0,3 m i

I schaktet är mindre fläckar med sot och
kol.

6,6x1,5 m
(NV-SÖ)
6,9x1,5 m
(NV-SÖ)

4,3x1,5 m
(NNV-SSÖ)

9,3x1,5 m
(NNV-SSÖ)

4,5x1,5 m
(NNV-SSÖ)

7,1x1,5 m
(NNV-SSÖ)

5,6x1,5 m
(VNV-ÖSÖ)

Smärre förekomster av sot och kol.

8,9x1,5 m
(VNV-ÖSÖ)
16x1,5 m
(NV-SÖ)

I NV halvan är en yta med sot och kol,
0,02-0,03 m dj.

6x1,5 m
(NNV-SSÖ)

Tre fläckar med sot och kol, 0,2-0,4 m i
diam.
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diam.
G

6

G

7

G

8

H

1

H

2

H

3

Torv och blekjord 0,1
m tj, överlagrande
finmo, rostfärgad.
Torv och blekjord 0,15
m tj, överlagrande
finmo, rostfärgad, med
inslag sten.
Torv och blekjord,
0,15 m tj,
överlagrande finmo.
Matjord 0,2-0,3 m dj,
överlagrande moig
mjäla i N delen och
mo i S delen.
Matjord 0,2-0,3 m dj,
överlagrande mo.

2,9x1,5 m
(NNÖ-SSV)

Matjord 0,2-0,3 m dj,
överlagrande mo.

3x1,5 m
(Ö-V)

I schaktet är spridda mindre ytor med sot
och kol.

2,7x1,5 m
(NNÖ-SSV)

3,2x1,5 m
(NÖ-SV)

I schaktet är spridda mindre ytor med sot
och kol, enstaka stenar och rostfärgade
fläckar.

11x1,5 m
(NNV-SSÖ)

5x1,5 m
(Ö-V)

Figur II. Teckenförklaring till schaktplaner (figur III-X) på följande sidor.
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Figur III. Schaktplan över område A, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur IV. Schaktplan över område B, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur V. Schaktplan över område C, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur VI. Schaktplan över område D, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur VII. Schaktplan över område E, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur VIII. Schaktplan över område F, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur IX. Schaktplan över område G, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Figur X. Schaktplan över område H, skala 1:5000. GIS-bearbetning: Lena Berg Nilsson 2014.
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Ravesta – Klingre

Trafikverket planerar att förstärka väg 1069 mellan Ravesta och Klingre i Arnäs
socken, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrland
har därför beslutat att en arkeologisk utredning ska utföras. Uppdraget genomfördes
under 2014 i samverkan mellan företag som ingår i konsultgruppen
Landskapsarkeologerna.
Vid utredningen påträffades varken fornlämningar eller tidigare okända
kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet av sådan karaktär att de bedömdes vara
aktuella för registrering i FMIS. Inga tydliga belägg för bosättning eller annan mänsklig
aktivitet än sådana som kan kopplas till sentida jordbruk noterades.
Bedömningen är att inga ytterligare antikvariska åtgärder behövs i utredningsområdet
inför förstärkningen av vägen.

