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Sammanfattning 
Denna arkeologiska utredning berör en 10 mil lång sträcka i Västerbottens län mellan Bygdeå 

i Robertsfors kommun och Skellefteå. Utredningen är beslutad av Länsstyrelsen Västerbotten 

som ett utredningssteg 1, som i ett senare skede avser att fortsätta i ett utredningssteg 2 enligt 

särskilda beslut. Utredningsområdets areal är sammanlagt ca 61 km
2
, vilket även inkluderar 

tilläggsarbeten (ÄTOR) utförda under 2017. Ytterligare tilläggsarbeten planeras inom 

utredningens steg 1 under 2018.  

Utförd steg 1-utredning under 2017, som denna rapport redovisar, gjordes huvudsakligen som 

okulär granskning av berörda marker, provstick med jordsond samt studier av historiska 

kartor och skriftliga källor. Därtill utfördes ett fåtal mindre provundersökningar med spade 

inklusive sållning, och en begränsad markkemisk undersökning, i syfte att ge ett något 

fördjupat underlag för länsstyrelsens beslut om projektets fortsättning med steg 2 eller 

förundersökningar. 

Utredningen utfördes av företag och arkeologer i konsultgruppen Landskapsarkeologerna, 

företaget Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB och MAL vid Umeå universitet. 

Lennart Klang, företaget LK Konsult inom Landskapsarkeologerna, var ansvarig undersökare 

och projektledare.  

Utredningsområdet består huvudsakligen av skogsmark på omväxlande nivåer mellan 0 och 

100 m över havet, främst moränmarker som utsatts för vågornas verksamhet när landet steg ur 

havet av landhöjningen. Landskapet som berörs kan ses som ett tvärsnitt genom kustnära 

Västerbottens vidsträckta skogsmarker med inslag jordbruksmarker, byar, tätorter, 

kommunikationsstråk, karaktäristiska fornlämningar från sten-, brons- och järnålder samt 

diverse fornminnen från historisk tid, t.ex. bebyggelseutvecklingens lämningar efter torp, 

fäbodar m.m.  

Före utredningen var 88 lokaler med fornminnen kända i FMIS (fornlämningar, övriga 

kulturhistoriska lämningar och några få borttagna lämningar), däribland några gravrösen och 

några kokgropar från förhistorisk tid samt några bebyggelselämningar och andra 

fornminnestyper från historisk tid. 

Vid utredningen registrerades slutligen ca 600 lokaler, inkluderande kontroll av de tidigare 

registrerade 88 lokalerna. Därtill kommer ytterligare några 100-tal lokaler som undantogs 

slutlig registrering efter en bedömning att dessa har sådan karaktär att de inte behöver särskild 

dokumentation i detta sammanhang (i sen tid övergivna odlingsmarker med spridda 

röjningsrösen, gränsmärken i kända gränser enligt allmänna kartor, täktgropar etc.). 

Totalt har 240 lokaler bedömts som fornlämningar, 39 lokaler som bevakningsobjekt och 193 

som övriga kulturhistoriska lämningar (redovisas till FMIS). Därtill kommer ett 70-tal lokaler 

som i nuläget inte anmäls till FMIS och 62 särskilt utpekade platser för överväganden om 

fortsatta steg 2-fördjupningar. Av steg 2-lokalerna kan 15 ses som möjligen tillräckligt 

utredda medan övriga vid behov bör undersökas vidare. 

I utredningsresultatet märks tre tillkommande förhållanden av betydelse för områdets 

fornminnesstruktur; registreringen av förhistoriska gravar har gett nya aspekter kring 

utbredning och gravtyper (tidigare okända gravtyper har tillförts), förhistoriska boplatser är än 

så länge färre än förväntat (vilket kan komma att ändras i steg 2) och kolbottnar tillhöriga 

Robertsfors bruk har bedömts ha fornlämningsstatus. I övrigt finns en betydande variation i 

fornminnesstrukturen som tidigare varit okänd i utredningsområdet, med ett stort antal 

fornminnestyper från olika tider, däribland boplatsgropar i klapper, härdar, torplämningar och 

färdvägar. Utredningens resultat redovisas i shapefiler till länsstyrelsen och objekttabeller, 

varav de senare även inkluderar fotodokumentation och är bilagor till denna rapport.  
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Inledning 

Uppdraget 
Trafikverket planerar en ny järnväg, Norrbotniabanan, mellan Umeå och Luleå. Arbetet med 

att ta fram järnvägsplaner har påbörjats för sträckan upp till Skellefteå, och därför har 

Länsstyrelsen Västerbotten, genom anbudsförfarande enligt Kulturmiljölagens 2 kap 11§ 

(1988:950) samt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 

(KRFS 2015:1), utsett LK Konsult att utföra en arkeologisk utredning, steg 1, inför 

nybyggandet av järnvägen utmed sträckan mellan Bygdeå och Skellefteå (Länsstyrelsen 

Västerbotten 2016-12-05). 
 

LK Konsult ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna. Andra företag i konsultgruppen 

– ArcMontana, Kulturmark Sune Jönsson och R-Info Kultur – var interna underkonsulter för 

utredningen. Som externa underkonsulter anlitades företaget Stigfinnaren Arkeologi och 

Kulturhistoria AB samt Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), Umeå universitet. 
 

Ansvarig undersökare och projektledare var Lennart Klang (LK Konsult) och biträdande 

projektledare var Ola Nilsson (ArcMontana). GIS- och rapportansvarig var Lena Berg Nilsson 

(ArcMontana). Fältarbetet med förberedelser utfördes av dessa tre tillsammans med Gerhard 

Flink (R-Info Kultur), Niklas Groop och Elise Hovanta (Stigfinnaren Arkeologi och Kultur-

historia AB), Sune Jönsson (Kulturmark Sune Jönsson) och Ingela Norlin (R-Info Kultur). 

Miljöarkeologiska undersökningar utfördes inom ett begränsat delområde vid Hedkammen 

väster om Bureå av Johan Linderholm och Samuel Eriksson (MAL). Författare till denna 

rapport är Lennart Klang som också svarar för objekttabellernas layout. Alla medverkande i 

fältarbetet har bidragit med text i Bilagorna. Lena Berg Nilsson svarar för kartor, tabeller, 

rapportdisposition och övrig layout. Rapportgranskning har utförts i samverkan mellan Lena 

Berg Nilsson och Lennart Klang.  
 

Kontaktperson vid Trafikverket var Nina Karlsson. Kontaktpersoner vid länsstyrelsen var Eva 

Klotz, Dag Lantz och Katrine Nygren. Uppdragets utfördes med fältförberedelser och fält-

arbete 2017 samt rapportarbete till april 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Orienteringskarta med Västerbottens län samt städerna Umeå och 

Skellefteå markerade. Det aktuella utredningsområdet är markerat med rosa. 

Karta: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 2. Översiktskarta med det ursprungliga utredningsområdet mellan Bygdeå och Skellefteå markerat. 

Underlagskarta: Sverigekartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Utredningsområdet 
Det aktuella utredningsområdet omfattade ursprungligen 57,55 km

2 
inom en ca 10 mil lång 

sträcka mellan Bygdeå och Skellefteå (figur 1 och figur 2). Enligt länsstyrelsens Anbuds-

inbjudan består det av ca 61 % skogsmark, ca 24 % odlingsmark, ca 13 % myr/våtmark och  

2 % övrig mark. Nivåerna, från 0 till ca 100 m över havet, innebär att utredningsområdet går 

genom ett varierande landskap med forntida och historiska kuster sedan stenålder, som med 

tiden och landhöjningen också blivit ett inland innanför kustzonen. Topografin har inslag av 

både flack och kuperad mark. 
 

Förutom den ursprungliga utredningsarealen tillkom tre kompletterande utredningsytor, s.k. 

ÄTOR, varav en i Skellefteå om ca 1,3 km
2
 och två i Robertsfors kommun om ca 0,75 

respektive ca 1,3 km
2
 (figur 3). Dessa tillkommande arbeten var utvidgningar och 

kompletteringar av det ursprungliga utredningsområdet. Sammanlagt blev den arkeologiskt 

utredda arealen ca 61 km
2
. 

 

 

Figur 3. Översiktskarta med berörda socknar, det ursprungliga utredningsområdet och kompletterande 

utredningsytor (ÄTOR) markerade. Underlagskarta: Sverigekartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. 
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Utredningsområdet berör socknarna Bygdeå och Nysätra i Robertsfors kommun, socknarna 

Lövånger, Bureå och Skellefteå i Skellefteå kommun samt Skellefteå stad (figur 3). Inom 

socknarna förekommer enstaka enklaver med annan sockentillhörighet. I utredningsområdet 

tillhör en av dessa enklaver Bureå socken i norra delen av Lövånger socken, inom vilken 

Lövånger i sin tur har en mindre enklav (figur 4).  

 

Sockenindelningen har betydelse för redovisning av och sökningar efter fornminnen i FMIS. 

Registreringen görs i socknar och städer enligt gällande sockenskikt vid registreringstillfället. 

För Skellefteå, som i nu gällande sockenskikt är indelat i stad och socken, har man före 2006 

redovisat alla fornminnen i socknen som tillhöriga Skellefteå stad. Först efter 2006 redo-

visades nytillkommande fornminen i FMIS som tillhöriga Skellefteå socken eller stad enligt 

nu gällande sockenskikt (Ross 2017).  

 

I denna utredning görs inga ändringar i tidigare redovisningar om registrerad tillhörighet i stad 

eller socken, medan alla nyregistreringar vid redovisningen till FMIS kommer att följa dagens 

aktuella sockenskikt (figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Vid gränsområdet mellan 

socknarna Bureå och Lövånger har 

Skellefteå en enklav i Bureå socken som 

inte berörs av utredningsområdet och 

Bureå socken en enklav i Lövångers 

socken i utredningsområdet. 

Underlagskarta: FMIS, bakgrundskarta 

© Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Detalj ur figur 3 över aktuellt 

sockenskikt i FMIS, där Skellefteå stad 

och Skellefteå socken särredovisas. 

Underlagskarta: Sverigekartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 
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Syfte, målgrupper och frågeställningar 
Utredningens syfte, inom ramen för en steg 1-utredning, är 

 att fastställa om fornminnen synliga på marken berörs i utredningsområdet 

 att så långt som möjligt beskriva dessa lämningar 

 att peka ut områden för vidare utredning (steg 2) 

 att granska kända fornminnen inom 50 m från utredningsområdets ytterkanter 

 att föreslå antikvarisk status för registrerade lämningar 

 att märka ut fornminneslokalerna med fornlämningsband 

 

Målgrupper är främst Trafikverket och Länsstyrelsen Västerbotten samt andra undersökare. 

Målet är att utifrån valda metoder och fastställd tidsram ge ett så fullgott underlag som möjligt 

för Trafikverkets vidare planering och länsstyrelsens fortsatta prövning av arbetsföretagets 

tillåtlighet enligt kulturmiljölagen (KML).  
  

De huvudsakliga frågeställningarna vid denna utredning har antikvarisk karaktär: 

 Vilka nytillskott i form av tidigare okända fornminnen kan identifieras i 

utredningsområdet?  

 I vilken omfattning förekommer fornminnen i utredningsområdet? 

 Vilka typer av fornminnen förekommer och var finns de? 

 Vilka fornminnen kan bedömas som fornlämningar och vilka kan bedömas som 

övriga kulturhistoriska lämningar enligt kulturmiljölagen från 2014, 

Riksantikvarieämbetets rekommendationer och gällande lämningstypslista? 

 Vilka objekt och områden behöver undersökas mer för att en tillförlitlig bedömning 

ska kunna göras om fornlämningsstatus?  

 

God vetenskaplig kvalitet i den arkeologiska utredningen framhålls som viktigt i läns-

styrelsens anbudsutvärdering (Länsstyrelsen Västerbotten 2016-12-05). Även länsstyrelsens 

handlingsprogram för arkeologi i Västerbotten framhåller vikten av vetenskaplig relevans vid 

uppdragsarkeologi (Karlsson 2014 sid 9). Särskilt angelägna forskningsfrågor i samband med 

uppdragsarkeologi för kustkommunerna uppges vara Det agrara landskapets utveckling, 

Bosättning och boplatser, Metallhantering/-framställning, Förhistoria och historia i Sápmi, 

Kustens lämningar, Krigshistoria och Det skogliga kulturarvet (a.a. sid 13f). Inom och mellan 

dessa forskningsområden görs dock ingen prioritering av vilka vetenskapliga frågeställningar 

som uppfattas som de viktigaste, vilket är rimligt med hänsyn till länsstyrelsens roll att utöva 

tillsyn och uppföljning. Man kan allmänt uppfatta handlingsprogrammet som att bristande 

kunskapsläge är ett genomgående problem för arkeologiska åtgärder i länet. Särskilt viktigt, i 

linje med Riksantikvarieämbetets styrdokument, sägs vara att vid utredningar och under-

sökningar sträva efter meningsfull ny kunskap i tillägg till att redovisa tekniska data kring 

undersökningsarealer, antal lämningar, fynd, sökschakt etc. 

 

I Landskapsarkeologernas forskningsprogram hanteras flera frågor med anknytning till denna 

utredning, främst under rubrikerna Kustlandskap från stenålder till nutid, Bergshistoria och 

metallhantering, Skogsbruks- och utmarkshistoria, Det agrara landskapets framväxt, Samiska 

landskap och Kulturmiljövårdens utveckling (Landskapsarkeologerna 2013). I denna 

utredning görs anknytningar till dessa rubriker, men en mer ingående vetenskaplig 

bearbetning ingår inte i detta uppdrag. 

 

De vetenskapliga frågeställningarna berör ett stort antal frågor med anknytning till det 

landskap utredningsområdet går genom och hur det har använts genom årtusendena. All mark 
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i utredningsområdet har genom landhöjningen erbjudit ett stort antal möjliga boplats- och 

aktivitetslägen vid de forna kusterna. Nivåerna över havet möjliggör kustbosättningar under 

de senaste ca 6000 åren, bl.a. vid de tidsskeden som är kända i regionen för stenålders-

boplatser i Lundfors (Broadbent 1979), bronsåldersboplatsen i Mårtenfäboda (Forsberg 1999), 

järnåldersboplatsen vid Harrsjöbacken (Östlund 1997), tomtningsplatser vid den yngre järn-

ålderns, medeltidens och den nya tidens historiska kuster (Broadbent 1987) samt gravplatser 

från flera av dessa tidsskeden, främst bronsålder och järnålder (Broadbent 1982, Bergvall & 

Salander 1996, Rathje 2001). Till detta kommer att landskapet vid den fortsatta landhöjningen 

även har använts som inland för jakt, fiske, samiska visten, nybyggen, fäbodar, torp, kolning, 

tjärbränning, skogsbruk etc. Både kuster och inland har berörts av ett framväxande jordbruk, 

renskötsel, industrier och utmarksnäringar, vilket har studerats i åtskilliga sammanhang 

(exempelvis Boethius 1921, Fahlgren 1953-1956, 1963, Westerlund 1973, Holmer 1981, 

André 1998, Lundström 2004, 2008, 2015, Fossum 2007b).  
 

Relevanta vetenskapliga frågor inom utredningens ram är beroende av vilka typer av forn-

minnen som registreras och hur de tolkas i relation till det landskap och de miljöer de 

förekommer i. Slutsatser kan möjligen dras om: 

 Förhistoriska boplatser – många eller få, intensivt eller extensivt använda, långvariga 

eller kortvariga? 

 Förhistoriska gravar – är sådana väl kända sedan tidigare inventeringar eller kan 

nytillskott förändra bilden av deras utbredning och karaktär? 

 Förhistorisk markanvändning – finns exempel på fångst, utvinning av råmaterial för 

redskap och andra aktiviteter i utredningsområdet (förutom boplatser och gravplatser)? 

 Samiska visten, offerplatser etc. – möjliga att identifiera i utredningsområdet? 

 Jordbruksrelaterade strukturer – vad karaktäriserar dessa i utredningsområdet? 

 Bruksmiljön Robertsfors – hur har den påverkat landskapet runt om? 

 Kommunikationer – finns speciella äldre strukturer efter Gamla Kustlandsvägen och 

andra färdvägar i utredningsområdet? 

 

 

Metod och genomförande 
En intern projektplan formulerades inledningsvis av Lennart Klang. Ansvarsfördelningar 

tematiskt och geografiskt, fältförberedelsernas och fältarbetets inriktning, rapportarbetets 

uppläggning, kvalitetssäkringsrutiner och beredskap för förändringar i förutsättningar för 

projektets genomförande kompletterade den undersökningsplan som länsstyrelsen beslutade 

skulle tillämpas (Länsstyrelsen Västerbotten 2016-12-05) och det avtal mellan Trafikverket 

och utförare som var grunden för projektet. I anslutning till projektplanen framställdes även 

en Hot- och riskanalys av Lennart Klang och Ola Nilsson. Projektplanen och riskanalysen 

redovisades för Trafikverket i april 2017 och genomgicks vid projektets fältstartmöte i 

Lövånger 2017-05-09, där samtliga åtta arkeologer som skulle genomföra projektet deltog. 
 

I samband med arbetet med den interna projektplanen deltog Lennart Klang i två projekt-

möten med Trafikverkets projektledare och miljöspecialister, 2017-02-09 och 2017-04-24, 

samt vid telefonmöten med Dag Lantz, Länsstyrelsen Västerbotten, om tidplaner, uppdragets 

areella omfattning och förtydliganden om önskvärd inriktning vid fältarbetet. Huvudfrågor vid 

dessa möten var preciseringar av den Anbudsinbjudan om undersökningsplan som det antagna 

anbudet baserades på (Länsstyrelsen Västerbotten 2016-12-05), framför allt formuleringar om 

vilken areal som slutligen skulle utredas, och i vilken utsträckning utredningen borde 

registrera sådana kulturhistoriska lämningar som inte bedöms som fornlämningar.  
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Enligt Anbudsinbjudningen skulle undersökningsplanen baseras på totalt 57,55 km
2 

– men 

denna areal skulle minskas vid Trafikverkets arbete med spåralternativ före fältarbetets 

igångsättande, så att den slutliga arealen ”kommer att vara avsevärt mindre och kan komma 

att bli så lite som 17,8 km
2
” (a.a. sid 6). Under vintern/våren 2017 planerades fältarbetena 

utifrån denna förutsättning, men några dagar före fältarbetsstarten meddelades att hela den 

ursprungliga arealen 57,55 km
2
 skulle utredas och att det även skulle kunna bli aktuellt med 

tilläggsuppdrag, s.k. ÄTOR. 

 

Frågor om fältarbetets inriktning handlade om förtydliganden kring fornlämningsbegreppets 

relation till KML och Riksantikvarieämbetets rekommendationer vid antikvariska 

bedömningar av fornminnen samt förutsättningar för eventuell tillämpning av särskild 

fornlämningsförklaring enligt KML (Riksantikvarieämbetet 2014a, 2014b, 2016).  

 

Slutsatsen av diskussionerna blev att Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer 

enligt den s.k. lämningstypslistan skulle följas vid fältarbetets antikvariska bedömningar av 

fornlämningsstatus, och att omfattningen av registreringen av övriga kulturhistoriska 

lämningar skulle avgöras vid två avrapporteringstillfällen under pågående fältarbete till 

länsstyrelsen och Trafikverket med hjälp av exempel i fält. Dessa frågor är mer komplicerade 

än vad man kanske först uppfattar och ledde till en process med ändrade rutiner under 

pågående fältarbete och även ändrade antikvariska bedömningar i samband med rapport-

arbetet. Detta berörde lämningar från historisk tid; kolbottnar, vilka sannolikt tillkommit före 

år 1850 (fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar?), registrering av sentida 

röjningsrösen och övergivna åkrar, numera i vissa fall beskogade, men i regel karterade på 

1900-talets ekonomiska kartor (registreras som övriga kulturhistoriska lämningar eller inte 

registreras alls?) samt registrering och bedömning av gamla täktgropar, som i vissa fall skulle 

kunna uppfattas som förväxlingsmöjliga med fornlämningar. 

 

I samband med de ändrade förutsättningarna om utredningsarealen framflyttades tidplanen för 

fältarbetets avslutning, varvid utredningen kunde genomföras i alla delar, inklusive till-

kommande ÄTOR. 

 

 

Fältförberedelser 
Lena Berg Nilsson upprättade underlagskartor och objekttabeller efter genomgång av 

Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (FMIS), Skogsstyrelsens databas 

”Skogens pärlor” och riksintressen för kulturmiljövård. 

 

Lennart Klang gick igenom vad Skellefteå museum, Västerbottens museum och institutionen 

för arkeologi vid Umeå universitet hade av betydelse för utredningen i form av litteratur, 

rapporter m.m. samt gick igenom tillgänglig information om samebyar, regionala och 

kommunala kulturmiljöprogram samt ortnamn. 

 

Gerhard Flink excerperade ATA i Stockholm med utgångspunkt i att sådan excerpering 

gjordes ganska fullständigt inför Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar för den 

ekonomiska kartan i delar av utredningsområdet 1982, 1989 och 1992, men i oklar omfattning 

för södra delen av Bureå socken och norra delen av Lövångers socken, där fornminnes-

inventeringen utfördes på 1950-talet. 
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Ola Nilsson fångade upp orienteringskartor genom kontakter med orienteringsklubbar och 

deras kontaktpersoner, bedömde i vilken utsträckning kulturhistoriska objekt av relevans för 

utredningen finns på dessa kartor och om sagespersoner som varit aktiva med karteringen 

möjligen kunde ha ytterligare tips av betydelse för den arkeologiska utredningen, samt utförde 

uppföljande arkivstudier i Umeå (Västerbottens museum och länsstyrelsen), bl.a. kontroll av 

fornlämningsöversikter med anteckningar om fornminnen utöver vad som införts i FMIS.  

 

I projektplanen delades utredningsområdet in i fem delområden (Bygdeå, Nysätra, Lövånger, 

Bureå och Skellefteå). I dessa utsågs Sune Jönsson som ansvarig för specifik excerpering i 

Nysätra socken, Gerhard Flink i Lövångers socken, Ola Nilsson i Bureå socken och Lennart 

Klang i Bygdeå och Skellefteå socknar. Den specifika excerperingen avsåg fornfynd enligt 

SHHM, kontakter med hembygdsföreningar inklusive att ta reda på vilka sagespersoner de 

anser bör kontaktas både för fornminnesfrågor och för att säkra tillgängligheten i utrednings-

området (låsta bommar etc.), analys av geologiska kartor enligt SGU, analys av terräng-

skuggnings- och terränglutningskartor i FMIS för att identifiera anomalier som skulle 

kontrolleras i fält, studier av äldre kartor enligt Lantmäteriets hemsida Historiska kartor samt 

inläsning av kompletterande hembygdslittertur inklusive eventuella specifika ortnamnsfrågor. 

 

Berörda ekonomiska kartblad från 1950-talet excerperades före fältarbetet för att vara 

tillgängliga vid starten och kontinuerligt vid fältarbetet. Historiska kartor därutöver 

excerperades vid olika tillfällen, såväl i förberedelserna som vid fältarbetet och i 

rapportarbetet. Även kontakter med sagespersoner skedde både före och under fältarbetet. 

 

Startmötet med alla deltagande arkeologer 2017-05-09  ägnades åt genomgång av projekt-

planen med tillhörande hot- och riskanalys samt gemensam exkursion till viktiga referens-

lokaler i området. Planerade exkursionsobjekt såsom järnåldersmiljön vid Harrsjöbacken och 

bronsåldersmiljön vid Mårtenfäboda kunde inte besökas p.g.a. alltför djupt snötäcke. 

Exkursionen gick istället till järnålderstomtningar vid Fågelsvattnet (RAÄ Bureå 398, 399, 

400 och 401) och härdar nära intill (Viklund 2000, 2003 och 2005).  

 

Harrsjöbackens kokgropar, gravar och stubbtäktsgropar i och nära utredningsområdet (bl.a. 

RAÄ Bureå 13:1, 372:1, 388:1, 389:1 och stubbtäktsgropar däromkring), Mårtenfäbodas 

fornlämningsmiljö (RAÄ Nysätra 172:1), Rösbacken i utredningsområdet (RAÄ Bureå 19:1, 

85:1 och 85:2) samt bronsåldersgravar och röjningsrösen i utredningsområdet vid Broträsk 

(RAÄ Lövånger 13:1, 14:1 och röjningsrösen däromkring) besöktes av hela gruppen som 

fortsättning på startmötets exkursionsdel senare under fältarbetet, när snöläget så tillät. 

 

 

 

 

 
Figur 6. Startmötet i 

Lövånger med från 

vänster Gerhard Flink, 

Ola Nilsson, Lena Berg 

Nilsson, Ingela Norlin, 

Sune Jönsson, Elise 

Hovanta och Niklas 

Groop. Foto: Lennart 

Klang 2017-05-09. 
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Fältarbete 
Metoder vid utredningens fältarbete följde gängse rutiner enligt FMIS och relaterades till 

områdets specifika förutsättningar. Metoder och genomförande som redovisades i den 

undersökningsplan som upprättades i anbudet följdes. Eftersom detta var en steg 1-utredning 

var huvudmetoden att identifiera fornminnen genom okulär granskning av markytor inklusive 

selektiv sondning. I undersökningsplanen och fältarbetet fanns en beredskap för mindre 

provgrävningar och fyndhantering, men inriktningen var att i första hand inte utföra grävning 

och tillvarata fynd. 
 

Utredningen gjordes med hög ambitionsnivå utifrån vetenskaplig erfarenhet och beprövad 

antikvarisk sakkunskap. Ambitionsnivån innebär att alla markytor i utredningsområdet blev 

sedda och bedömda med avseende på fornminnesförekomster. Den täckningsgrad som 

tillämpades var genomsnittligt per arbetsdag á 8 timmar 16 ha i skogsmark, 30 hektar i 

odlingsmark och 60 hektar i myrmark, vilket förutom rekognoscering även inkluderade 

granskning av objekt i och utanför utredningsområdet, samråd om steg 2-områden och 

kvalitetssäkring. Restid, förberedelsearbeten och upprättande av objekttabeller låg utanför de 

8 timmarnas fältarbete. 
 

Fältarbetet fördelades så att det i varje delområde fanns två samarbetande arkeologer, varav 

en med stor vana av RAÄ:s fornminnesinventering (platsledarkompetens) och en med stor 

vana av arkeologiska utredningar steg 2 (se tabell 1). 
 

Tabell 1. Uppdelning av fältarbetet fördelat på områden. 

Rekognosceringsområde Arkeologer i fält 
Kompletterande 

fältarbete 

Slutgranskning 

i fält 

Bygdeå socken Lennart Klang 

Lena Berg Nilsson 

Ola Nilsson  

Elise Hovanta 

Niklas Groop 

Sune Jönsson 

Nysätra socken Sune Jönsson 

Elise Hovanta 

Elise Hovanta 

Niklas Groop 

Lennart Klang 

Lövångers socken Gerhard Flink 

Niklas Groop 

Elise Hovanta 

Niklas Groop 

Lennart Klang 

Bureå socken Ola Nilsson 

Ingela Norlin 

Elise Hovanta 

Niklas Groop 

Lennart Klang 

Skellefteå socken och stad, 

söder om Skellefteälven 

Gerhard Flink 

Niklas Groop 

Ingela Norlin Lennart Klang 

Skellefteå socken och stad, 

norr om Skellefteälven 

Sune Jönsson 

Elise Hovanta 

- Lennart Klang 

ÄTA nr 1, som berörde norra 

delen av Bureå socken och 

södra delen av Skellefteå 

socken 

Ola Nilsson 

Niklas Groop 

- Lennart Klang 

ÄTA nr 2, som berörde Ånäset 

i Nysätra socken 

Sune Jönsson Lennart Klang Lennart Klang 

ÄTA nr 3, som berörde norra 

delen av Bygdeå socken och en 

mindre del i sydligaste delen av 

Nysätra socken 

Lennart Klang - Sune Jönsson 

ÄTA nr 4, som berörde en 

specialstudie vid 

Hedkammen/Harrsjöbacken i 

Bureå socken 

MAL (Johan Linderholm och Samuel 

Eriksson) 

Ola Nilsson, Elise Hovanta och Niklas 

Groop gjorde fördjupningsstudier i 

form av begränsad provgropsgrävning i 

området, det senare inte som ÄTA utan 

som del i det ordinarie fältarbetet. 

- Lennart Klang 



18 
 

Arkeologerna med stor vana av RAÄ:s fornminnesinventering (platsledarkompetens) hade ett 

särskilt ansvar för de antikvariska bedömningarna av fornminnen i sina delområden och skulle 

samråda med den som hade stor vana av arkeologiska utredningar steg 2 när det gäller 

registrering av steg 2-områden. Gemensamt utförde de två samarbetande arkeologerna 

rekognosceringen i de sockenvisa delområdena såsom man kom överens om sinsemellan med 

utgångspunkt i att optimera effektiviteten, beakta kvalitetssäkring och följa överenskomna 

säkerhetsrutiner – vissa dagar gjorde man gemensam rekognoscering och andra dagar 

rekognoscerade man var och en för sig. Samarbete mellan grupperna i lämplig omfattning 

genomfördes för att fältarbetets samtliga moment skulle göras med så gemensamma kriterier 

som möjligt, vilket styrdes av projektledaren. 

 

Fältarbetet bestod av följande moment: 

 Noggrann rekognoscering i utredningsområdet i syfte att hitta okända fornminnen 

synliga på marken, samt registrering av sådana (beskrivningar, positionsbestämningar 

med handhållen GPS och antikvariska bedömningar av status). 

 Kontroll av kända fornminnen i utredningsområdet; positionsbestämningar med 

handhållen GPS, bedömning av antikvarisk status och granskning av beskrivningar. 

 Identifiering av delområden i utredningsområdet i behov av vidare utredning i steg 2. 

 Kontroll av kända fornminnen inom en 50 m bred tangerande zon utanför utrednings-

området; granskning av beskrivningar, positionsbestämningar med GPS och 

bedömning av antikvarisk status. 

 Selektiv arkeologisk utredning utanför utredningsområdet, innebärande att utanför-

liggande okända fornminnen, som identifierades vid rekognoscering i kanten av 

utredningsområdet, också registrerades, i syfte att ge länsstyrelsen underlag till 

bedömning av lagskyddat fornlämningsområde i behov av förundersökning vid 

exploateringsplanering inne i utredningsområdet. Denna del av utredningen utanför 

utredningsområdet gjordes inte fullständig. 

 Registrerade lämningar enligt RAÄ:s lämningstyplista fotograferades och snitslades 

med fornlämningsband. Lämningar utanför utredningsområdet fotograferades, men 

snitslades inte utom i undantagsfall. 

 Provgropsgrävningar inom ett fåtal valda områden genomfördes i syfte att fördjupat 

bedöma behovet av steg 2-utredningar. 

 Markkemisk analys utfördes av MAL inom ett begränsat område för att öka tillförlit-

ligheten vid bedömningar av boplatsaktiviteter och för att ge länsstyrelsen underlag till 

beslut om den fortsatta antikvariska processen. 

 

Sondningen gjordes kontinuerligt vid fältarbetet, medan provgrävningar med spade endast 

tillgreps på utvalda platser vid en utvärdering av antecknade potentiella steg 2-områden efter 

genomförd rekognoscering i hela utredningsområdet. Provgropsgrävningarna, med sållning av 

uppgrävt material, gjordes där provgropar, ca 30x30 cm stora, skulle kunna precisera om ett 

urval preliminärt utvalda steg 2-områden borde avfärdas eller gå vidare till steg 2. Ytterligare 

provgropar grävdes i några få gropar av svårbedömd karaktär, främst inom området med de 

markkemiska studierna. Provgrävningarna och sållningen genomfördes inom ramen för 

fältarbetes täckningsgrad och budget av främst Elise Hovanta och Niklas Groop.  

 

Indelningen i två rekognoscerande arkeologer per grupp och socken var både en kvalitets-

säkringsåtgärd och en del i projektets säkerhetsarbete. En första kvalitetssäkring i fält gjordes 

kontinuerligt av arkeologerna med platsledarvana och vana av steg 2-utredningar. 
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Efter avslutat rekognosceringsarbete gjordes sedan en definitiv slutgranskning och 

kvalitetssäkring av Lennart Klang i socknarna Nysätra, Lövånger, Bureå och Skellefteå och 

av Sune Jönsson i Bygdeå socken. Slutgranskningen innefattande genomgång med redigering 

av objekttabellerna samt därefter kontroll i fält i behövlig omfattning. 

 

 

Rapportering 

Samtliga arkeologer deltog i rapportarbetet genom att kontinuerligt upprätta objekttabeller 

och positionsdata, samt genom kvalitetssäkring i sin rekognosceringsgrupp av varandras 

rapportarbete med de sockenvis upprättade objekttabellerna. 
 

Rapporteringen i objekttabellerna följde en enhetlig struktur med efterfrågade upplysningar 

för inrapportering till FMIS och har även utökade upplysningar för den fortsatta planeringen 

av Norrbotniabanan, bl.a. fotodokumentation. 
 

Samordnare för redovisning av positionsdata var Ola Nilsson, för leverans till Lena Berg 

Nilsson inför kontinuerligt upprättande av shapefiler och illustrationskartor för preliminär 

avrapportering till avstämningsmöten. 
 

Avrapporteringarna, i syfte att under pågående fältarbete leverera material till Trafikverkets 

pågående linjestudier och länsstyrelsens kontinuerliga tillsyn, gjordes vid två tillfällen någon 

dag före avstämningsmöten, som ägde rum i Lövångers kyrkstad under förmiddagarna och var 

fältexkursioner på eftermiddagarna 2017-05-29 och 2017-06-21. 
 

Figur 7. Avstämningsmöte 

och diskussion på en 

övergiven färdväg till det 

övergivna nybygget 

Alkvittern, som anlades vid 

slutet av 1700-talet för 

kolning till Robertsfors bruk i 

Bygdeå socken. Från vänster 

Helena Westberg och Nina 

Karlsson (Trafikverket), Eva 

Klotz (länsstyrelsen) och Ola 

Nilsson (Landskaps-

arkeologerna). Förutom 

färdvägen studerades 

bebyggelselämningar, 

odlingslandskap, kolbottnar 

och tjärdalar i nära 

anslutning till färdvägen. 

Foto: Lennart Klang 2017-

05-29.  
 

 

Efter avslutad slutgranskning i fält levererades uppdaterade preliminära objekttabeller, 

illustrationskartor och shapefiler till Trafikverket och länsstyrelsen 2017-09-15 för 

Robertsfors kommun (socknarna Bygdeå och Nysätra) och 2017-10-10 för Skellefteå 

kommun (socknarna Lövånger, Bureå och Skellefteå). Dessa var slutgiltigt kvalitetssäkrade i 

fält och hade även med resultat av utförda ÄTOR. Redovisningen innehöll bedömningar i fält 

i enlighet med överenskommen inriktning för utredningen, d.v.s. att de antikvariska 

bedömningarna skulle följa Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer. Det som då 
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återstod var slutgiltiga ställningstaganden kring de inriktningsfrågor som kontinuerligt hade 

diskuterats under projektets gång och som skulle avgöras i dialog med länsstyrelsen innan 

objekttabellerna, illustrationskartorna och shapefilerna kunde fastställas. 
 

Lennart Klang hade ett avslutande avrapporteringsmöte 2017-11-16 med Trafikverkets 

projektledare (Maria Erlandsson, Helena Westberg) och miljöspecialister (Nina Karlsson, 

Johan Linnér), samt därefter ett uppföljningsmöte med länsstyrelsen 2017-11-29 (Dag Lantz 

och Katrine Nygren), där även Trafikverket (Nina Karlsson), deltog under del av mötet. Vid 

dessa möten framflyttades tidplanen för slutrapporten, så att ett slutligt ställningstagande av 

länsstyrelsen om de kontinuerligt diskuterade problemfrågorna skulle avgöras före 

inrapporteringen till FMIS och färdigställandet av denna slutrapport. 
 

Denna slutrapports utformning följer i princip Riksantikvarieämbetets föreskrifter och 

allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2015:1), Riksantikvarieämbetets riktlinjer för 

arkeologiska rapporter (Riksantikvarieämbetet 2015) samt de riktlinjer för rapporter som 

upprättats av Länsstyrelsen Västerbotten (2010), med anpassningar efter utredningens art. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Avstämningsmöte 

och diskussioner vid 

Hedkammen i Bureå socken 

på en plats som möjligen 

blir aktuell för steg 2-

undersökningar. Från 

vänster Hans Stöckel, 

Maria Erlandsson och Nina 

Karlsson (Trafikverket) 

samt Eva Klotz och Katrine 

Nygren (länsstyrelsen). 

Foto: Lennart Klang 2017-

06-21. 

 

 

Avvikelser från undersökningsplanen 

De avvikelser som gjorts i förhållande till upprättad undersökningsplan hör samman med 

projektets ändrade förutsättningar under arbetets gång kring utredningsareal och fornminnes-

registreringens inriktning. I huvudsak innebar de ändrade förutsättningarna avvikande tidplan 

med senarelagda leveransdatum jämfört med undersökningsplanen, omdisponeringar inom 

projektgruppens bemanning och tillkommande fördjupningsstudier av MAL vid 

Hedkammen/Harrsjöbacken. 
 

De senarelagda resultatleveranserna och det kontinuerliga samrådet med länsstyrelsen om 

fornminnesregistreringen ledde till att den i undersökningsplanen tänkta inrapporteringen till 

FMIS ”snarast efter avslutat fältarbete” framflyttades till arbetet med slutrapportens 

färdigställande 2018. Inrapporteringen gjordes 2018-05-02 – 2018-05-07. 
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Den ökade arbetsvolymen medförde att alla arkeologer inte till fullo kunde färdigställa 

samtliga inplanerade moment i utredningen p.g.a. andra inplanerade uppdrag. De flesta 

momenten kunde ändå genomföras, med förstahandsprioritering på rekognosceringen av 

markerna. Det som av tidsskäl prioriterades ned under fältarbetet var den kontinuerliga 

kvalitetssäkringen av objekttabellerna och kvalitetssäkringen av antikvariska bedömningar för 

registrerade objekt. Kvalitetssäkringen framflyttades istället i större utsträckning än planerat 

till slutgranskningen. Denna omfördelning innebar att mer tid än beräknat åtgick för slut-

granskningen och mindre tid än planerat för den kontinuerliga kvalitetssäkringen inom 

arkeologgrupperna. Detta innebar ingen avvikelse för utredningens slutresultat, endast en 

mindre avvikelse i genomförandet. 

 

De tillkommande fördjupningsstudierna vid Hedkammen/Harrsjöbacken av MAL innebar att 

markkemiska analyser utfördes (fosfatanalys och magnetisk susceptibilitetsanalys). 

 

Samtliga avvikelser från undersökningsplanen genomfördes efter samråd med och 

godkännande av Trafikverket och Länsstyrelsen Västerbotten. 

 

 

Kulturmiljöer 
Ett stort antal kulturmiljöer kan urskiljas i anslutning till det ca 10 mil långa utrednings-

området – ett tvärsnitt genom Västerbottens kustnära skogar med inslag av fornlämningar, 

jordbruksmarker, byar och tätorter. Till följd av tidigare genomförda järnvägsutredningar av 

Banverket åren 2006-2007 har emellertid flertalet kulturmiljöer som utpekats som särskilt 

värdefulla i kulturmiljöprogram kunnat undvikas vid planeringen av järnvägskorridoren. 

Särskilt värdefulla kulturmiljöer för landsdelen ligger därför huvudsakligen utanför 

utredningsområdet, men några undantag finns. 

 

Ett riksintresse för kulturmiljövården berörs av utredningsområdet (Riksantikvarieämbetet 

2012, se även figur 9). Därtill förekommer ytterligare kulturmiljöer av betydande kultur-

historiskt intresse i utredningsområdet och dess närhet, bl.a. odlingslandskap (Länsstyrelsen 

Västerbottens län 1993 och 2004), fornvårdsobjekt (Länsstyrelsen Västerbottens län 1999), 

broar (Länsstyrelsen Västerbottens län 1995), vägmiljöer (Länsstyrelsen m.fl. 2001), industri-

miljöer (Länsstyrelsen Västerbotten & Skellefteå museum 2003) samt utpekade områden och 

platser i kulturmiljöprogram för Robertsfors kommun (Västerbottens museum 1996) och 

Skellefteå kommun (Skellefteå kommun 2006). 

 

Riksintresset som berörs är den centrala delen av Robertsfors bruksmiljö, som speglar 

utvecklingen från 1750-talets järnbruk fram till våra dagar [AC 14]. Det är främst byggnader 

av olika slag som uttrycker riksintresset. Dessa finns i riksintressedelen väster om utrednings-

området. En arkeologisk undersökning av en stångjärnshammarsmedja har utförts (Lundberg 

1982) och intressanta utställningar kan ses där (Robertsfors bruksmuseum). I utrednings-

området berörs en tidigare järnväg, som registrerats i FMIS. Man kan notera att ingenting i 

brukets omland, där kolning till bruket ägt rum, omnämns i riksintressebeskrivningen (se även 

Länsstyrelsen Västerbottens län 1991) eller framhålls i bruksmuseets utställningar. 

 

Av riksintressena utanför men närliggande utredningsområdet består Nysätra-Holmsjöberget 

[AC 15] av två delar; ett sockencentrum med kyrka från 1700-talet [a] och ett område med 

gravar från brons- och järnåldern [b]. Även riksintressena Bygdeå [AC 13], Lövånger [AC 16] 

och Skellefteå [AC 20] är sockencentra, med på 1300-talet den kanske nordligaste kyrkan i 
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landet i Bygdeå och fina kyrkstäder bevarade i Lövånger och Skellefteå. Örviken [AC 19] är 

en industrimiljö med anor från sekelskiftet 1900, byarna kring Bygdeträsket [AC 18] har ett 

fint odlingslandskap, och Bjurön längst i öster är en kommunikations-, säsongsfiske- och 

säljaktmiljö med rötter i förhistorisk tid [AC 17].   

 

Riksintressena ger en god inblick i vilka typer av kulturmiljöer som kännetecknar markerna i 

och kring utredningsområdet; gravrösen från förhistorisk tid [AC 15b], säljakts- och fiske-

lägesmiljöer med start i förhistorisk tid och fortsättning långt in i historisk tid [AC 17], 

jordbrukslandskap och sockencentra med medeltida anor [AC 13, AC 16, AC 18, AC 20], 

industrihistoriska miljöer [AC 14, AC 19] samt kommunikationsmiljöer [AC 16 som är 

handelsmiljö, AC 17 med lotsplats och fyr sedan 1800-talet och AC 20 vid Gamla 

Kustlandsvägen]. Kommunikationer har funnits och haft stor betydelse i alla miljöerna, men 

är inte alltid riksintressegrundande. 

 

 

Figur 9. Översiktskarta med riksintressen för kulturmiljövården. Ett urval lokaler som omnämns i denna rapport 

och har särskild betydelse för karaktäriseringen av kulturarvets historiska dimension i anslutning till 

utredningsområdet är markerade som nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 och nr 6. Underlagskarta: Sverigekartan © 

Lantmäteriet, Underlag, riksintressen © Länsstyrelsen. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Förutom riksintressena, utvärderade med befintligt underlagsmaterial vid 1980-talet 

(Riksantikvarieämbetet 1990), framhålls ytterligare miljöer av liknande slag i de kommunala 

kulturmiljöprogrammen. I utredningsområdet framhålls odlingslandskap vid Innervik-Tjärn, 

fornlämningar vid Rösbacken och Hedkammen samt Gamla Kustlandsvägen (Skellefteå 

kommun 2006). Förutom riksintresset berörs inga utvärderade kulturmiljöer i kulturmiljö-

programmet för Robertsfors kommun (Västerbottens museum 1996) av utredningsområdet. 

 

Vid en arkeologisk analys av fornlämningars och fornlämningsmiljöers skyddsvärden 

vetenskapligt och upplevelsemässigt kan noteras att flera fornlämningslokaler inte var kända 

när urvalet av riksintressen gjordes. Dessa hittades senare och infördes i FMIS och de 

kommunala kulturmiljöprogrammen. Här avses grav- och boplatsmiljön i och utanför 

utredningsområdet vid Hedkammen-Harrsjöbacken (Skellefteå kommun 2006), samt, utanför 

utredningsområdet i Robertsfors kommun, boplatsen Mårtenfäboda och fornlämningar i 

klapper vid Renmyran-Slyberget (Västerbottens museum 1996). Dessa platser har arkeo-

logiska företeelser som kompletterar de fornlämningstyper som finns med i riksintresse-

områdena. De har stor betydelse för karaktäriseringen av landsdelens fornlämningsstruktur 

och kan därför lyftas fram som nyckellokaler ur vetenskaplig synpunkt och upplevelse-

mässigt, även om de inte har riksintressestatus. 

 

 

Naturgeografiska förutsättningar 

Morän är dominerande jordart i utredningsområdet, men även stråk av kalt berg, sand/älvsedi-

ment, lera/silt och torv/myrmark förekommer (SGU Kartvisaren, SNA 2002, jfr figur 10 a-f). 

Tre större stråk med sand och isälvsgrus, vilka kan antas ha varit särskilt attraktiva för olika 

slag av aktiviteter under förhistorisk och historisk tid, berör utredningsområdet, och några 

mindre sådana stråk finns också. Det tydligaste, med delvis rullstensåskaraktär, går i riktning 

nordväst-sydost söder och väster om Bureå (figur 10e). Ett annat, som berörs i mindre 

omfattning av utredningsområdet, går genom Ytterbyn-Grimsmark (figur 10c). Det tredje 

sammanhängande stråket förekommer vid Gumboda-Norra Heden (figur 10b). 

 

Mindre stråk med sand i utredningsområdet enligt SGU Kartvisaren finns utmed 

Skellefteälven (figur 10f), kring Brattjärn-Istermyrliden (figur 10d-e), vid Laxmarken söder 

om Robertsfors och på ytterligare några platser kring Robertsfors (figur 10a), men 

sammantaget kan konstateras att morän som jordart och landformer helt dominerar i 

utredningsområdet. 

 

Höjden över havet i utredningsområdet varierar mellan 0 och ca 100 meter. Nivåerna innebär 

att landet har höjts ur havet sedan slutet av den äldre stenålder, då kobbar och små öar 

bildades. Därefter under sten-, brons- och järnåldern har dessa kobbar blivit små öar som 

vuxit till halvöar och slutligen blivit dagens kustnära skogslandskap. I denna process har 

vågor bearbetat stränder och bidragit till sorterade jordarter. Fina kornstorlekar har 

sedimenterat i vad som blivit myrmarker och flacka dalgångar. Större stenar och block finns 

kvar på moränhöjder i de tidigare strandkanterna. Förhistoriska och historiska bosättningar 

och aktiviteter har anpassats till denna process och sökt sig till gynnsamma terränglägen. 

Vågverksamheten kan antas innebära att moränmarkerna i vissa fall är mycket steniga och i 

andra fall har sandiga inslag av betydelse för fornminnesförekomster, d.v.s. även i områden 

som redovisas som morän på geologiska kartor. 
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Figur 10a. Jordarter och 

utredningsområdet; morän 

(gråblått), kalt berg (rött), 

silt (gult), sand (grönt och 

rödbrunt) samt torv 

(gråbrunt). Ursprungligt 

utredningsområde är 

markerat med rosa 

begränsningslinje och 

tillkommande utrednings-

ytor med rödbruna. 

Underlagskarta: SGU 

Kartvisaren Jordarter 

1:25000 – 1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figur 10b. Jordarter och 

utredningsområdet; morän 

(gråblått), kalt berg (rött), 

silt (gult), sand (grönt och 

rödbrunt) samt torv 

(gråbrunt). Ursprungligt 

utredningsområde är 

markerat med rosa 

begränsningslinje och 

tillkommande 

utredningsytor med 

rödbruna. Underlagskarta: 

SGU Kartvisaren Jordarter 

1:25000 – 1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 
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Figur 10c. Jordarter och 

utredningsområdet; morän 

(gråblått), kalt berg (rött), silt (gult), 

sand (grönt och rödbrunt) samt torv 

(gråbrunt). Ursprungligt 

utredningsområde är markerat med 

rosa begränsningslinje och 

tillkommande utredningsytor med 

rödbruna. Underlagskarta: SGU 

Kartvisaren Jordarter 1:25000 – 

1:1000000. Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 10d. Jordarter och 

utredningsområdet; morän 

(gråblått), kalt berg (rött), silt (gult), 

sand (grönt och rödbrunt) samt torv 

(gråbrunt). Ursprungligt 

utredningsområde är markerat med 

rosa begränsningslinje och 

tillkommande utredningsytor med 

rödbruna. Underlagskarta: SGU 

Kartvisaren Jordarter 1:25000 – 

1:1000000. Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 
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Figur 10e. Jordarter och utredningsområdet; morän (gråblått), kalt berg (rött), silt (gult), sand (grönt och 

rödbrunt) samt torv (gråbrunt). Ursprungligt utredningsområde är markerat med rosa begränsningslinje och 

tillkommande utredningsytor med rödbruna. Underlagskarta: SGU Kartvisaren Jordarter 1:25000 – 1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 

 

Figur 10f. Jordarter och utredningsområdet; morän (gråblått), kalt berg (rött), silt (gult), sand (grönt och 

rödbrunt) samt torv (gråbrunt). Ursprungligt utredningsområde är markerat med rosa begränsningslinje och 

tillkommande utredningsytor med rödbruna. Underlagskarta: SGU Kartvisaren Jordarter 1:25000 – 1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Antikvarisk bakgrund 
Utredningsområdet har en gammal och intressant anknytning till antikvarisk historia. Sveriges 

första riksantikvarie Johannes Buréus hade rötter i Skellefteå och Bureå och gjorde en första 

forskningsresa till Norrland med fokus på Västerbotten år 1600 (Christiansson 1985). Han låg 

sedermera bakom den första fornvårdsstadgan i världen, som trädde i kraft år 1666 för 

Sverige. I sin antikvariska gärning var han samlare och forskare som studerade runstenar och 

gjorde en omfattande släktkrönika för den s.k. Bureätten, till vilken mången nutida svenskar 

hör, om man ska tro på Buréus. 

 
Buréus plan var att präster i hela landet skulle inventera fornminnen i sina socknar redan på 

1600-talet, men inga kända sådana kom att utföras i Västerbotten. Gamla gravrösen vid kusten 

omnämndes istället vid fornminnesuppteckningar under 1700-talet (Hülphers [1758] 1978). 

Det blev sedermera ”kalvskinnsprästen” Nils Johan Ekdahl, utsänd från Stockholm av 

Vitterhetsakademien åren 1827 och 1830, som gjorde den första regelrätta (men mycket 

översiktliga) fornminnesinventeringen i Västerbotten. Han registrerade ett flertal rösen och 

tomtningar mellan Lövånger och Skellefteå inklusive tecknade bilder av hur de såg ut, bl.a. 

dokumenterades gravfältet Rösbacken (Ekdahl 1833). 

 

Häradshövdingen Anders Fredrik Ekewall i Skellefteå var en fornminnesentusiast som låg 

bakom bildadet av Västerbottens läns Fornminnesförening år 1882 (Christiansson 1985). Han 

lyckades locka arkeologen och den blivande riksantikvarien Hans Hildebrand till att utföra 

den första arkeologiska utgrävningen i övre Norrland under ledning av en yrkesarkeolog. Den 

skedde på Rösbacken där ett långröse undersöktes år 1877. Flera stenkistor i rad hittades i 

röset, men förekomst av fornsaker ansågs magert. Ekewall inspirerades ändå och undersökte 

ett stort antal gravrösen i Skellefteåbygden, med blygsamma eller inga fornsaksfynd i 

stenkonstruktionerna (Huggert 2005). Han ställde frågan om rösena verkligen var gravar och 

svarade att de alternativt skulle kunna vara revirmarkeringar eller sjömärken (Ekewall 1882). 

 
Gustaf Hallström, arkeolog anställd vid Riksantikvarieämbetet, var verksam inom stora delar 

av Nordeuropa. I Västerbotten gjorde han översiktliga sammanställning om fornlämningar, 

undersökte hittade fornfynd och skrev för sin tid utförligt om fornlämningar i Lövångers 

socken, där han upptecknade fler än 100 fornlämningsplatser, mest rösen, och genomförde 

utgrävningar i flera av dem (Hallström 1942, 1949). 

 
Lokalhistorikern och museimannen Ernst Westerlund ägnade en stor del av sitt liv åt 

Skellefteåbygdens fornforskning. Han genomförde omfattande ”restaureringar” av gravfältet 

Rösbacken på 1960-talet, intresserade sig för att leta efter stenålderboplatser och andra 

fornminnen samt deltog i den vetenskapliga debatten om landsdelens bebyggelseutveckling 

(Westerlund 1964, 1973). ”Restaureringarna” berörde gravar som hade förstörts mer eller 

mindre vid grustäkt under 1800-talet. Dessa byggde han upp på ett musealt sätt utan att sträva 

efter att så exakt som möjligt återskapa det utseende de hade haft (Länsstyrelsen Väster-

bottens län 1999). Han tycks mer ha strävat efter att uppnå pedagogiska syften, och lyckades 

också att långsiktligt locka många besökare till Rösbacken år efter år. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att fornforskningen fram till 1900-talets mitt i anslutning till 

utredningsområdet i hög grad fokuserade på rösegravarna och möjligheterna att hitta fornfynd 

vid grävning i dem. Även kustens tomtningar fångade visst intresse, liksom lösfynd som kom 

fram vid exempelvis jordbruksarbete. 
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Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 

Inom de ekonomiska kartblad som berör utredningsområdet utförde Riksantikvarieämbetet 

fornminnesinventering första gången på 1950-talet (jfr Jensen 1997). Förnyad fornminnes-

inventering utfördes sedan i samband med revidering av den ekonomiska kartan inom större 

delen av utredningsområdet åren 1981 (Jönsson 1981), 1982 (Flink 1982), 1989 (Magnusson 

1989, Klang 1989), 1992 (Jönsson 1992) och 1993 (Norman 1993). Inom utredningsområdet 

finns en sträcka som inventerades på 1950-talet och som därefter inte har reviderats (se figur 

11). 

 

 

Figur 11. Kartbladsområden och fältarbetsår för Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering (efter Jensen 

1997). Kartblad som saknar registrerade lämningar i FMIS år 2010 redovisas efter Granholm 2012. 

Underlagskarta Karlsson 2014. Kartbearbetning Lena Berg Nilsson 2018. 

 

 

Syftet med dessa inventeringar var att bygga upp riksgiltig kunskap om fornminnen, och i 

samarbete med Lantmäteriverket markera fornlämningar på den ekonomiska kartan. Alla 

fornminnesinventeringar gjordes med utgångspunkt i sin tids lagstiftning, kunskapsnivå och 

fornlämningsbegrepp (Selinge 1988). Inriktningen på 1950-talet var till stor del att registrera 

gravrösen. Många nu kända fornlämningstyper registrerades däremot inte, t.ex. fångstgropar 

som vid den tiden inte räknades som fornlämningar, och boplatser, som ansågs ha alltför 

otydliga egenskaper för att registreras. Vid revideringen vidgades ambitionsnivån till alla då 

kända fornlämningstyper, även boplatser utan synlig avgränsning på marken och även mer 

sentida fornminnen inom vissa kategorier, såsom bebyggelselämningar efter bl.a. sentida torp. 

Dock eftersöktes inte alla typer av lämningar, bl.a. undantogs kolbottnar från systematisk 

registrering, främst av tidsskäl. Särskilt vid revideringen eftersträvades vetenskapliga 

samarbeten med exempelvis Umeå universitet, med målet att utföra inventeringsarbetet i 

forskningsfronten och utifrån det målet rekrytera inventerande arkeologer. 
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Vid arbetet deltog både arkeologer med stor fältvana och arkeologer med lägre eller ingen 

fältvana, de senare för att inventeringen också hade ett utbildnings- och fortbildningssyfte. 

Påträffade lokaler i fält granskades i regel av arkeologer med s.k. platsledarkompetens, i vissa 

fall av inventerare med lägre men tillräcklig kompetens för antikvarisk bedömning och 

lägesbestämning i det enskilda fallet. 

 

1981 års inventeringsområde 

1981 års inventeringsområde berörde Bygdeå socken och bestod av 520 km
2
 mellan Umeå 

och Rickleå. 1981 var första året i en serie av revideringsinventeringar utmed Västerbottens 

kustland, som avslutades 1992 och 1993 kring Lövånger och Bureå (Jensen 1997). 

Erfarenheterna av fornminnesinventering utmed övre Norrlands kustland var begränsade i 

början och ökade efter hand. 

 

I en gjord utvärdering/sammanfattning av resultatet av 1981 års fornminnesinventering 

framhålls att förväntningar inför inventeringen främst var knutna till nyupptäckter av 

historiska fornlämningar i kustbandet och att man även förväntade sig att hitta tidigare okända 

förhistoriska gravar (Larsson 1984 sid 143). I utvärderingen sammanfattas: 

 Gravar från bronsåldern och järnåldern påträffades ofta på nivåer mellan 10 och 35 m 

ö.h. efter att särskilda insatser gjordes för att systematiskt leta vid 35-metersnivån (där 

bronsålderns kustbundna gravrösen förväntades förekomma).  

 Lämningar från jakt och fiske från historisk tid visade sig vanligt förekommande i 

kustbandet, ofta på nivåer under 10-15 m ö.h. 

 Många minnesplatser registrerades från 1809 års krig. 

 

I utvärderingen redovisas att inventeringen koncentrerades kring vissa nivåer, utmed älvarna 

och utmed kusten med en täckningsgrad på 3,65 km
2
 per anställningsdag för de arkeologer 

som deltog i inventeringen (a.a. sid 149). Täckningsgraden innebär att arkeologer som gick i 

terrängen och letade efter fornminnen bedömde en areal på i genomsnitt ca 5,2 km
2
 per 

arbetsdag. För att täcka in en sådan stor areal per dag fordras att ganska stora arealer väljs bort 

vid terrängrekognoseringen. I första hand valdes myrmarker och låglänta marker bort så att 

inventeringen koncentrerades sig på ett urval fasta moränmarker och sandstråk. Lars Z 

Larsson och Kjell Löfgren utförde granskningen och Gerhard Flink var länsansvarig 

antikvarie, samtliga vid Riksantikvarieämbetet. 

 

1982 års inventeringsområde 

1982 års inventering utfördes i Skellefteåområdet mellan Bureå och Tåme, där 750 km
2
 

inventerades med täckningsgraden 2 km
2
 per anställningsdag för de säsongsanställda 

arkeologerna (Flink 1985 sid 178), d.v.s. med bättre förutsättningar i ambitionsnivå jämfört 

vid 1981 års inventering. Utvärderingen efter detta inventeringsår (a.a.) framhöll att: 

 Gravrösen utmed kusten ligger i regel 35 m ö.h. eller högre. 

 Antalet kända gravrösen ökade med 42 % vid inventeringen, vilket visade att den 

bättre täckningsgraden jämfört med 1981 var motiverad. 

 Stenåldersboplatser och fångstgropar var sällsynta inom området (sådana blev mer 

registrerade i inlandet). 

 

Detta år utfördes granskningen i Skellefteåområdet av Anders Persson vid Riksantikvarie-

ämbetet med hjälp av fyra säsongsanställda arkeologer och med Gerhard Flink som läns-

ansvarig antikvarie för inventeringar i Västerbotten, som förutom Skellefteåområdet även 

berörde Tärna, Sorsele, Bjurholm, Vännäs, Hörnefors och Sävar (Flink 1982, Persson 1985). 
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1989 års inventeringsområde 

1989 års inventeringsområde berörde sträckan mellan Rickleå och Ånäset inklusive Roberts-

fors inom sammanlagt 850 km
2
, fördelade på 34 ekonomiska kartblad i rikets nät. Nio 

säsongsanställda arkeologer letade efter fornminnen. Övergripande ansvarig och platsledare 

var Lennart Klang. Handledning och resultatgranskning utfördes även av platsledaren Jorma 

Karman med viss assistans av en av inventerarna, Britta Wennstedt (Magnusson 1989, Klang 

1989). Inventeringen utfördes med en täckningsgrad på ca 1 km
2
 per anställningsdag 

(Magnusson 1989 s 19), motsvarande ca 2 km
2
 per arbetsdag i fält. I anställningstiden ingick 

vid denna inventering även andra arbetsuppgifter än enbart fältarbete. T.ex. ingick att 

producera relativt utförliga s.k. baksidestexter till Gula kartan i skala 1:20 000, som gavs ut av 

Lantmäteriverket. 

 

Fältarbetet 1989 utfördes med en för den tiden relativt hög ambitionsnivå. Terrängen genom-

söktes analytiskt av arkeologerna, som hade jämförelsevis gott om tid för inriktningen att 

registrera fornlämningar enligt då gällande kulturminneslag från 1988. Även ett urval övriga 

kulturhistoriska lämningar eftersöktes. Rikligt med gravrösen från bronsålder och järnålder 

registrerades, men endast få förhistoriska boplatser och få härdar efter samiska visten. 

Metoder att identifiera fornminnen som t.ex. förhistoriska boplatser och samiska visten med 

härdar fanns 1989, men inte hos alla arkeologer eftersom det behövs helst flerårig fälterfaren-

het för att tillgodogöra sig kunskaper om hur sådana identifieras. De deltagande arkeologerna 

inom aktuellt utredningsområde hade varierande fälterfarenhet, från fem år till att vara 

praktikanter och arbeta med fornminnesinventering för första gången. 

 

1992 års inventeringsområde 

Fältarbetsområdet 1992 berörde området mellan Ånäset och Lövånger, huvudsakligen öster 

om korridoren, inom 950 km
2
. Täckningsgraden och antalet rekognoscerande arkeologer var 

ungefär som år 1989, nu med Lennart Klang och Björn Peck som granskande platsledare. År 

1992 infördes nya rutiner för fältarbetets avslutning och utvärdering, med följd att delar av 

granskningen gjordes 1993 och att särskilda studier gjordes av inventeringsresultatet. De 

särskilda studierna, som planerades i samverkan med den regionala kulturmiljövården och den 

arkeologiska institutionen vid Umeå universitet, ledde till mer långsiktiga arbeten inklusive 

uppföljande utgrävningar före publiceringar av de särskilda studierna.  

 

1993 års inventeringsområde 

År 1993 utfördes fornminnesinventering inom ekonomiska kartblad väster om utrednings-

området, och i det sammanhanget även granskning av då nyupptäckta fornlämningar vid 

Harrsjöbacken. Detta arbete leddes av Björn Peck som hade två rutinerade säsongsanställda 

arkeologer till förfogande för rekognosceringen. Vid detta år återgick ambitionsnivån uttryckt 

i täckningsgrad per anställningsdag till 1981 och 1982 års resurstilldelning, till 3,4 km
2
 per 

anställningsdag. En utvärdering (Peck 1994) visar att: 

 Ett 80-tal boplatser av stenålderskaraktär registrerades inom områden där inga sådana 

registrerades vid förstagångsinventeringen men där anmälningar om fornsaksfynd 

hade gjorts därefter. 

 Boplatsgropar och kokgropar registrerades i vad som kunde bedömas som kustbundna 

bosättningar i fjärdmiljö. 

 Ett stort antal gropar i klapper bedömdes som stubbtäktsgropar, och några bedömdes 

som fornlämningar - dessa bedömningar ansågs vara ”det största bedömningstekniska 

problemet idag i Västerbotten, kanske i hela övre Norrland” vad gäller fornminnen. 

 Flertalet registrerade boplatslämningar låg kring nivåerna 70-75 m ö.h. 



31 
 

 Skärvstenshögar registrerades på några få platser, vilket är mycket ovanligt så långt 

norrut i landet. 

 Ett flertal fångstgropar, endast ett fåtal härdar och enstaka gravrösen registrerades. 

 Ett 30-tal tjärdalar registrerades. 

 

Skog & Historia 

Skogsstyrelsens projekt Skog & Historia var ett nationellt kulturmiljöprojekt under en 10-

årsperiod mellan 1997 och 2007 (Karlsson 2014). Syftet var att i produktiv skogsmark 

registrera fornlämningar och sådana övriga kulturhistoriska lämningar som inte hade blivit 

registrerade i Riksantikvarieämbetets inventeringar. I första hand utfördes projektet inom 

sådana områden som inte blev föremål för reviderad inventering från 1980-talet och framåt. 

Syftet var även att informera om regler och lämplig hänsyn till kulturlämningar i samband 

med skogsbruk samt att öka medvetenheten om lämningarna hos ortsbor, markägare och 

andra aktörer inom skogsnäringen och kommunerna. 

 

Arbetet utfördes i huvudsak som arbetsmarknadsåtgärd med lokalt anvisad arbetskraft. 

Insamlat material finns lokalt på Skogsstyrelsens lokala kontor och är digitalt sökbart via 

webbsidan ”Skogens pärlor”. Kvalitetssäkrade objekt förs in i FMIS efter hand och görs 

därmed mer tillgängliga för åtgärder utöver direkt skoglig planering. Sådan kvalitets-

granskning görs i länet främst av Västerbottens museum (se t.ex. Andersson 2012), och har nu 

pågått i mer än 10 år. Dock återstår ett stort antal registreringar att kvalitetssäkra i länet, bl.a. i 

och nära utredningsområdet.   

 

Övriga registreringar av fornminnen 

Nyregistreringar av tidigare okända fornminnen görs i samband med särskilda projekt, t.ex. 

arkeologiska utredningar. Sådana är i regel mycket noggranna inom begränsade arealer. En 

sådan utredning är gjord inom utredningsområdet mellan Yttervik och Tjärn år 1998 för nya 

väg E4 (Andersson, Sander & Östlund 1998). Vägsträckan som utreddes var ca 1,5 mil lång 

och låg i Riksantikvarieämbetets inventeringsområde 1982. Tio lokaler registrerades, varav ett 

tidigare känt gravröse och en lokal med tidigare kända torplämningar. En boplats, två kok-

gropslokaler och en lokal med boplatsgropar i klapper nyregistrerades. Utredningen 

identifierade även fyra svårbedömda lokaler med indikationer på förhistorisk aktivitet. Delar 

av boplatsen, kokgropslokalerna, gravröset samt boplatsindikationerna undersöktes sedan för 

att ge plats åt vägprojektet (Andersson 2000, 2003). 

 

Fyra utförda arkeologiska utredningar gränsar till utredningsområdet och har registrerat 

kolbottnar, husgrunder och enstaka andra fornminnestyper (Klang 2014, Smeds 2014, 

Andersson & Sandén 2016, Andersson & Sundström 2017). Gemensamt för dessa 

utredningars anknytningar till utredningsområdet är att nästan enbart övriga kulturhistoriska 

lämningar har registrerats, d.v.s. att nyregistrerade fornlämningar var mer sällsynta. Ett 

undantag är de kolbottnar som registrerades vid Robertsfors (Klang 2014), som i 

fältsituationen bedömdes som bevakningsobjekt (bedömdes i regel ha tillkommit före år 

1850), men som vid införandet i FMIS gavs status övriga kulturhistoriska lämningar. 

 

Det finns också exempel på utförda arkeologiska utredningar ganska nära utredningsområdet 

där inga lämningar registrerades (t.ex. Skålberg Sjöberg 2001) och några utredningar längre 

bort med enstaka registrerade lämningar. 
 

Ytterligare några få fornminnesplatser har registrerats i och nära utredningsområdet i samband 

med särskilda besiktningar och särskilda projekt, ofta del i eller uppföljningar av Skog & 
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Historia, bland annat fäbodar i Lövånger (Sandén & Andersson 2009) samt kokgropar och en 

kolbotten vid Norra Heden (Andersson 2014). 

 

Fornminnesregistret, lagskydd och registreringar i utredningsområdet  

Huvuddelen av den tillgängliga samlade kunskapen efter genomförda inventeringar och andra 

arkeologiska insatser genom tiderna finns i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 

(FMIS). Där redovisas resultat av utförda inventeringar och anmälningar efter särskilda 

utredningar och andra undersökningar. Därtill finns kunskaper om fornminnesplatser i 

projektet Skog & Historia, museers s.k. tipsregister, hos hembygdsföreningar, skogsbolag, 

privatpersoner etc. Bl.a. har vissa anteckningar från Riksantikvarieämbetets fornminnes-

inventeringar överförts till Skellefteå museum och Västerbottens museum (lokaler som inte 

fått eget ID-nummer men levererats till museerna på s.k. fornlämningsöversikter). För Skog & 

Historia-objekt på webbsidan Skogens Pärlor (Skogsstyrelsen) och olika slag av andra tips 

gäller att upplysningarna i regel saknar antikvarisk kvalitetsgranskning av behörig arkeolog. 

 

Registreringen i FMIS härrör från olika tider. Registreringar före år 1988 styrdes av 1942 års 

fornminneslag. Denna ersattes 1988 av kulturminneslagen, som i sin tur ändrades till kultur-

miljölagen år 2014 (KML). Lagstiftningen anger ramar för vilka lämningar som ska bedömas 

som fornlämningar och vilka som inte ska bedömas som fornlämningar, vilket har ändrats vid 

de olika lagskrivningstillfällena. I samband med lagändringarna görs ingen automatisk 

uppdatering i FMIS. Där redovisas de antikvariska bedömningar som gjordes vid 

inventeringstillfället och de uppdateringar som föranletts av särskilda anmälningar till FMIS, 

t.ex. i samband med arkeologiska undersökningar. 

 

De nya reglerna från år 2014 i KML:s kapitel om fornminnen handlar framför allt om två 

nyheter, dels att ett årtal (1850) har införts som innebär att lämningar ska ha tillkommit före 

detta år för att vara fornlämningar, och dessutom att länsstyrelsen selektivt även kan 

fornlämningsförklara yngre lämningar, om så bedöms motiverat. 

 

Aktuella regler i KML anger att lämningar ska klassificeras som fornlämningar när tre rekvisit 

som anges i KML 2 kap 1 § uppfylls: 

1. Lämningarna ska ha tillkommit under forna tider (d.v.s. före år 1850). 

2. Lämningarna ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk. 

3. Lämningarna ska vara varaktigt övergivna. 

 

För att klassificera lämningar som fornlämningar ska samtliga tre rekvisit enligt ovan vara 

uppfyllda. Fornminnen som inte uppfyller alla tre rekvisiten klassificeras som övriga 

kulturhistoriska lämningar. I de fall då det behövs särskilda insatser, t.ex. provgrävningar, för 

att kunna ta ställning till om ett objekt är fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning, 

används klassificeringen bevakningsobjekt. 

 

För fornlämningar gäller lagskydd enligt KML, vilket innebär att de inte får skadas eller 

övertäckas. Detta gäller även för fornlämningar som ännu inte har upptäckts. Ett skydds-

område runt omkring varje fornlämning har samma lagskydd som själva fornlämningen. 

Skyddsområdens utbredning bedöms från fall till fall och fastställs vid behov av länsstyrelsen. 

I utredningsområdet finns inga sådana fastställda fornlämningsområden. Det finns inte heller 

exempel i utredningsområdet på objekt som särskilt har fornlämningsförklarats enligt 

kulturmiljölagen.  
 



33 
 

De övriga kulturhistoriska lämningarna har enligt dagens praxis inte skydd som forn-

lämningar. Ingrepp i dessa lämningar eller i deras närhet är därmed inte tillståndspliktiga 

enligt KML. De ska i stället visas största möjliga hänsyn enligt olika lagars hänsyns-

paragrafer. För bevakningsobjekt gäller att exploatörer och andra vid behov måste samråda 

med länsstyrelsen om fornlämningsstatus. Vanligen behöver då länsstyrelsen fatta beslut om 

att frågan måste utredas närmare i ett steg 2, eftersom gjord registrering gjordes i en situation 

som kan karaktäriseras som en steg 1-utredning. Eftersom lagstiftningen ändrades 2014 så att 

även övriga kulturhistoriska lämningar numera kan fornlämningsförklaras selektivt om det 

finns särskilda skäl, är det nödvändigt att även samråda med länsstyrelsen generellt om vad 

som gäller för registreringar i FMIS. 

 

Inför denna utredning fanns 88 fornminneslokaler registrerade i FMIS inom utrednings-

området och en 50 m bred tangerande zon utanför detta (figur 13), varav 29 i Robertsfors 

kommun och 59 i Skellefteå kommun. Dessa har huvudsakligen bedömts som fornlämningar, 

övriga kulturhistoriska lämningar eller bevakningsobjekt, men även lokaler med borttagna 

fornminnen och ett litet antal platser som inte är fornminnen (naturbildningar, byggnader) har 

registrerats. 

 

Förutom lokalerna i FMIS var 32 lokaler registrerade i Skog & Historia i utredningsområdet 

och en 50 m bred tangerande zon utanför detta (figur 14), varav 19 i Robertsfors kommun och 

13 i Skellefteå kommun. Dessa fanns redovisade på Skogsstyrelsens webbsida ”Skogens 

pärlor” och var således inte kvalitetssäkrade och införda i FMIS. 

 

Vid en jämförelse mellan utbredningen av fornminnen enligt FMIS och Skog & Historia 

(figur 13 och figur 14) kan man notera ganska stora likheter mellan kartorna. Det tyder på att 

Skog & Historia i denna landsdel har genomförts inom områden som fornminnesinventerades 

av Riksantikvarieämbetet åren 1981-1993 och således inte enbart i områden där ingen 

fornminnesinventering utförts sedan 1950-talet. Det innebär att utredningsområdet kan 

bedömas som väl inventerat före denna utrednings fältarbete. Men det bör påpekas att det är 

svårt att bedöma vilka delområden som Skog & Historia har inventerat noggrant, vilka som 

har inventerats översiktligt och vilka som inte inventerats alls genom det projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 12. Teckenförklaring till figur 13-

14 och figur 16-20 nedan. 
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Figur 13 och 14. Tidigare registreringar i FMIS (t.v.) respektive genom projektet Skog & Historia (t.h.), inom 

ramen för denna utredning. För teckenförklaring se figur 12 ovan. Underlagskarta: Sverigekartan © 

Lantmäteriet, Geodatasamverkan, © Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen. Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018.  

 

Tidigare arkeologiska undersökningar 

Kända tidigare undersökningar i utredningsområdet i form av arkeologiska utgrävningar i 

förhistoriska gravar berör: 

 RAÄ Bureå 19:1 och 85:1 vid Rösbacken på 1880-talet (Ekewall 1882). 

 RAÄ Lövånger 13:1 vid Broträsk i Lövångers socken på 1940-talet (Hallström 1949). 

 RAÄ Bureå 388:1 i Harrsjöbackenområdet i början av 1990-talet (Östlund 1997). 

 RAÄ Skellefteå stad 179:1 på Risberget öster om Skellefteå på 1990-talet (Östlund 

1996). 

 RAÄ Bureå 18:1 vid Fågelberget i början av 2000-talet (Andersson 2003). 

 

Arkeologiska utgrävningar i förhistoriska boplatser med bland annat kokgropar berör: 
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 RAÄ Bureå 263:1, 264:1, 265:1 och RAÄ Skellefteå stad 630:1, 631:1, 632:1; 

undersökningar som gjordes för att ge plats åt väg E4 söder om Skellefteå i början av 

2000-talet (Andersson 2000 och 2003).  

 

Resultat av de arkeologiska undersökningarna har redovisats i FMIS (se Bilaga 4 och Bilaga 

5), med undantag för Hallströms undersökning som inte omnämndes när fornminnes-

inventeringen utfördes på 1950-talet. Resultat av Hallströms undersökning redovisas nedan 

under rubrik Fyndmaterial. I denna rapports resultatdel, i avsnittet om förhistoriska gravar 

under rubrik Tolkning, görs en återknytning till Hallströms fynd. 

  

De utförda arkeologiska utgrävningarna har i regel bekräftat fornlämningarnas antagna 

tidsställning och funktioner. De har gett exempel på konstruktioner som kistor av hällar i 

gravar och fornsaksinnehåll som åtminstone sedan 1940-talet kan ses som vad som kan 

förväntas i dessa gravtyper. För gravarna handlar det om sparsamma artefaktfynd. Under-

sökarna på 1990-talet uppfattade de då undersökta stensättningarna som nya, tidigare okända 

fornlämningstyper (Sundqvist 1993, Östlund 1996), främst för att de inte är så tydligt 

framträdande i terrängen såsom större rösen. Sådana otydliga och ännu otydligare sten-

sättningar är emellertid relativt vanligt förekommande i landet, bl.a. i Norrbotten, i östra 

Småland och på Västkusten, vilket var väl dokumenterat i FMIS men inte allmänt känt lokalt i 

Skellefteåområdet i början av 1990-talet. 

 

Ett stort antal tidigare arkeologiska undersökningar har utförts utanför utredningsområdet med 

resultat av intresse för utredningen. De som särskilt studerats för denna utredning berör främst 

stråket Hedkammen-Harrsjöbacken i Bureå socken, där olika typer av lämningar registrerades 

huvudsakligen i början av 1990-talet (Lindqvist 1993, Sundqvist 1993, Östlund 1997 och där 

anförda rapporter). Vid Harrsjöbacken togs grävschakt upp inom ca 400 m
2
, med resultat att 

lämningar daterades till både äldre och yngre järnålder. I fyndmaterialet fanns indikationer på 

olika slag av grav- och boplatsaktiviteter, sältranframställning, järnhantering, användning av 

keramik etc. som kan tolkas som att detta var en marknadsplats dit man återkom flera gånger 

under mycket lång tid. Här finns helt klart utrymme för alternativa tolkningar, men intressant 

för denna utredning är uppgifterna om keramik och järnhantering i en grav- och boplatsmiljö 

med kokgropar m.m. Järnhantering och keramik registrerades även vid de undersökningar 

som gjordes för väg E4 ett stycke norr om Harrsjöbacken (Andersson, Sander & Östlund 

1998, Andersson 2000, 2003). Av dessa skäl fanns anledning att sätta fokus på frågan om 

järnframställningsplatser och keramikförekomster kunde identifieras i utredningsområdet. 

 

Fyndmaterial 

Vid sökning i Historiska museets databas över föremål i museets samlingar framkom ett 

fornfynd i utredningsområdet (SHM invnr 23176), den bronsnål som Gustaf Hallström grävde 

fram i ett gravröse från bronsålder vid Broträsk i Lövångers socken (Hallström 1949). 

 

Fynd i övrigt är tillvaratagna vid de arkeologiska undersökningarna för väg E4 och vid 

Harrsjöbacken. Dessa förvaras vid Skellefteå och Västerbottens museer och kontrollerades av 

Ola Nilsson vid utredningen främst med avseende på slagg. Den kontrollerade slaggen 

bedömdes som smidesslagg, dock återfanns inte en bottenskålla som kan ha tagits tillvara vid 

den arkeologiska utredningen för väg E4 (Andersson, Sander & Östlund 1998 sid 15). 

Bottenskållan skulle kunna vara en indikation på järnframställning, något som även MAL såg 

indikationer på i markprover med mycket höga MS-värden på en annan lokal (MAL 1998). 

Vid utredningen 2017 bedömdes indikationerna på järnframställning som osäkra och till del 

möjligen som ett resultat av naturliga processer. Kontrollen i magasinen kunde bekräfta 



36 
 

förhistorisk smidesverksamhet, men det gick inte med ledning av de studerade fynden att 

bedöma om även järnframställning förekommit på de undersökta platserna. 

 

 

Analys inför fältarbetet 
Förhistorisk tid 

Under stenåldern var bosättningar framför allt knutna till samtida kuster, större sjöar, älvar 

och större ådalar, gärna i dess mynningsområden (FMIS, Baudou 1992). Man levde 

huvudsakligen av säljakt, annan jakt och fångst, fiske och insamling av växter. Från mer 

centrala bosättningsområden gjorde man jakt- och fiskeexpeditioner in i skogslandet. 

Fångstgropar anlades på strategiska platser. Utom boplatser och fångstgropar hade fångst-

samhällena även heliga platser på ibland något svårtillgängliga platser. Hällmålningar, som 

kan antas vara uttryck för sådana heliga platser, har påträffats på lodräta bergväggar. En 

ytterligare anledning för expeditioner till speciella platser var utvinning av råmaterial till 

stenredskap. Vid Finnforsberget i Skellefteå socken, ca 3 mil väster om den planerade 

Norrbotniabanan, har hällmålningar och brytningsytor för utvinning av råmaterial påträffats 

på en och samma lokal (Cocq m.fl. 2014). 
 

I utredningsområdet kan i princip alla sådana lämningar som kännetecknar stenåldern 

påträffas på nivåer högre än ca 40-45 m ö.h. (figur 15a och 15b). 
 

 

Figur 15a och b. Strandnivån för 5000 år sedan t.v. och 4000 år sedan t.h. enligt SGU Kartgenerator. För 5000 

år sedan låg större delen av utredningsområdet under vattnet, men öar fanns söder om Bureå och en halvö stack 

ut nordost om Robertsfors. För 4000 år sedan fanns större landområden, inom vilka boplatser kan ha funnits i 

gynnsamma terränglägen, gärna i skyddade lägen i vikar och även i kustbandet för säljakt och fiske. 

Underlagskarta © Sveriges geologiska undersökning. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Under bronsålder förekommer tecken på tillfällig jordbruksverksamhet i liten skala 

(Engelmark 1976, Forsberg 1999), men först tidigast i slutskedet av den yngre järnåldern kan 

man förmoda att varaktigt jordbruk inleddes i anslutning till dåtida kustfiskebyar som 

sedermera, under medeltiden och 1500-talet, framträder i historiska källor som jordbruksbyar 

(Klang 1990, 2002). Tidiga jordbrukare vid kusten får antas ha haft stark anknytning till fiske 

(Roeck Hansen 2002) och även andra näringar som jakt och handel. Ser man till naturförut-

sättningar kan byar som utvecklats från kustfiskebyar till jordbruksbyar ha funnits i 

utredningsområdet under slutet av järnåldern vid Skellefteå och Ånäset (figur 15c och 15d). 
 

Vid kusterna har gravrösen uppförts under framför allt brons- och järnåldern. Gravrösen längs 

Västerbottenskusten ger identitet åt landsdelen genom att ha uppmärksammats i "alla" tider 

(Christiansson 1985, Huggert 2005). Boplatser i närheten har visat sig vara svåra att hitta 

arkeologiskt, men kunskapen om hur sådana kan se ut och var de bör eftersökas har ökat 

påtagligt sedan slutet av 1980-talet. Trots det kan gravar ännu sägas vara vanligare än 

boplatser i kända uppteckningar, vilket möjligen kan bero på att förhållandevis få fördjupade 

inventeringsinsatser med utgångspunkt i det nya kunskapsläget om kustens boplatsspår från 

brons- och järnålder har utförts de senaste årtiondena. 

 

  

Figur 15c och d. Strandnivån för 2500 år sedan t.v. och 1000 år sedan t.h. enligt SGU Kartgenerator. För 2500 

år sedan var större delen av utredningsområdet fastland, men havsvikar med tillsynes skyddade lägen för 

bosättningar förefaller ha funnits, bl.a. kring Ånäset och söder om Bureå. För 1000 år sedan var nästen hela 

utredningsområdet fastland, endast vid Skellefteå fanns en havsvik som förefaller ha varit gynnsam för 

bosättningar, i synnerhet som färskvatten fanns i rikligt mängd i Skellefteälven. Underlagskarta: © Sveriges 

geologiska undersökning. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Ett undantag från att förhistoriska boplatser varit tämligen okända är de s.k. tomtningarna. 

Dessa har varit uppmärksammade sedan lång tid tillbaka på öar och halvöar i kustbandet, är 

byggda av stenar som låga vallar kring en bostadsyta eller annan mer eller mindre tillfällig 

byggnad. Dessa är kända från främst yngre järnålder och äldre historisk tid och förmodas vara 

anlagda av fiskare och säljägare (Broadbent 1987). Forskningen har inte klarlagt om det är 

folk från andra sidan Bottenviken, västerbottniska byamän eller samer som har gett upphov 

till tomtningarna (jfr t.ex. Broadbent 2013). En möjlig hypotes är att fler än en folkgrupp 

ursprungligen nyttjade kusten säsongsvis och då uppförde läger som liknade varandras. Med 

tiden kan en förskjutning ha inträffat så att någon av grupperna kommit att dominera vid dessa 

läger. Nivåer för tomtningar finns huvudsakligen under 20 m ö.h. men de kan även 

förekomma upp mot 25 m ö.h. och möjligen ännu högre. 

 

Gravar och boplatser kan påträffas på många ställen utmed de forntida kusterna. När det gäller 

nivåer för tomtningar kan sådana i utredningsområdet främst eftersökas mellan Örviken och 

Skellefteå (figur 15d). 

 

Vid gynnsamma lägen i älvmynning- och i åmynningsområden kan man anta att samlings-

platser funnits, troligen sedan stenålder och kontinuerligt flyttade av landhöjningen. Under 

historisk tid har sådana blivit större tätorter och centra för kommunikationer med kyrkor, 

marknadsplatser och liknande funktioner. Vid strategiska platser i inlandets vattensystem 

finns också mindre kommunikationscentra, ursprungligen för jordbruksnäringens behov, 

senare med diverse småindustrier. Möjligen kan någon form av marknadsplats funnits under 

järnåldern söder om Bureå, vid Harrsjöbacken, på den halvö som fanns redan för 2 500 år 

sedan men som blev mindre attraktivt inland för 1000 år sedan (figur 15c och 15d). Mycket 

gamla ortnamn som Bygdeå och Lövånger kan ha tillkommit när man färdades utmed kustens 

farleder inomskärs under järnåldern (Edlund 2005). 

 

Samiska miljöer 

Kulturmiljöer med tydlig samisk anknytning har inte identifierats nämnvärt i eller i anslutning 

till utredningsområdet (FMIS, Manker 1957, Fossum 2007b). Under järnåldern förefaller 

skogslandet användas mer än tidigare, vilket kan förknippas med en begynnande skogssamisk 

renskötsel och ett nytt bosättningsmönster som blev tydligt vid slutet av den yngre järnåldern, 

kännetecknat av visten med härdar efter kåtor även vid myrar och små vattendrag (Hedman 

2003). Visten i sådana miljöer uppstod även fortsättningsvis långt in i historisk tid. Förutom i 

inlandet förekom samiska visten även vid kusten. Utöver härdar kan eventuellt barktäkter på 

gamla tallar och andra spår finnas, t.ex. förvaringsanläggningar, bengömmor, renvallar, 

gravplatser och offerplatser. Motsvarigheter till södra Norrlands s.k. sockenlappar (Svanberg 

1999) kan ha funnits även i Västerbotten, d.v.s. samer som hade slagit sig ner med få eller 

inga renar och anställts i bondbygden och vid skogslandets nybyggen för att livnära sig på 

bland annat fiske, hantverk, slakt och kastrering av djur.   

 

Namn som ”Lappkåtamyran” signalerar samisk närvaro, men sådana indikationer är ovanliga 

i utredningsområdet.   

 

Historisk tid 

Under tidig historisk tid har jordbruket skapat öppna marker för odling, ängsbruk och bete. 

Byarna under högsta kustlinjen har anlagts där sedimentmarker skapat bra förutsättningar. 

Tidigt nyttjades även skogen för bete och kompletterande jordbruk inom ramen för svedje-

bruk (Holm, G 1949) och fäbodar, varav flera av de senare utvecklades med tiden till 

permanenta gårdar (Fahlgren 1963).  
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Den historiskt kända jordbrukskolonisationen inleddes vid kusten och sökte sig så småningom 

in i skogslandet, vilket kan följas med hjälp av ortnamnen (Fries 1991). Relativt stora 

jordbruksbyar har blivit karaktäristiska inslag utmed kustlandet och i ådalarnas nedre delar. 

Jordbrukskolonisationen av skogslandet inleddes under medeltiden ganska nära kusten och 

blev mer omfattande som nybyggen på 1600-, 1700- och 1800-talen, särskilt tiden från 1780 

(Wennström 1963, Edlund 1991). Jordbrukskolonisatörerna hade vanligen stort intresse för 

jakt och fiske och sökte sig därför inåt landet i återkommande expeditioner. Begränsade 

betesmarker vid gårdarna ledde till att stora arealer användes som betesmark, vilket förklarar 

fäbodarnas tillkomst på lämpliga avstånd från gårdarna. Parallellt med nybyggen uppstod torp 

på platser som inte var bärkraftiga nog att försörja en familj på enbart jordbruk. Torparen var 

mångsysslare på ofri grund som parallellt med ett mindre jordbruk vid torpet även var soldat 

eller arbetskraft åt bönder i byn.  

 

Där åkrar kunde anläggas i tidigare ängsmarker som dränerades kunde fäbodar och torp 

övergå till att bli egna gårdar. Jordbrukslandskapet vid kusten förändrades också efter hand 

som landhöjningen möjliggjorde att tidigare sanka marker och grunda sjöar uppgrundades och 

bearbetades till jordbruksmark, först som ängsmark, senare som dränerade åkrar. Nyodlingar i 

myrmarker fick ett uppsving från 1840-talet med omfattande dikningar fortsättningsvis in i 

1900-talet (Bergdahl 1949, Holm, C 1949).  

 

Ännu under 1900-talet utökades antalet småbruk i skogslandet, nu i form av s.k. jordbruks-

lägenheter, egna hem eller arbetarsmåbruk. Meningen var att man skulle bedriva småbruk 

parallellt med att man också arbetade i skogen eller vid flottningen. Från mitten av1800-talet, 

men med större omfattning och regelbundenhet under 1900-talet, utfördes omfattande 

dikningsarbeten i skogs- och torvmark som skogsvårdsåtgärder i syfte att öka skogens 

produktionsförmåga (Holmer 1981). 

 

Fram till 1900-talet var det vanligt med odling av hampa och lin (Huss 1949), som bl.a. 

rötades i gropar. 

 

Ganska sent i historisk tid har småindustrier och större industrier anlagts vid tätorterna. De har 

ofta en bakgrund i kvarnar, sågar och smedjor för jordbrukets behov. Senare ökade omfatt-

ningen i samband med handel och export. Industrier (för export) var tidigt inriktade på såg-

verk och järnhantering, som krävde stora skogstillgångar. Dessa inriktningar kombinerades på 

några platser, t.ex. i Robertsfors, där sågar, masugn och smedjor uppfördes från 1750-talet. 

Bruket i Robertsfors behövde mycket kol. Vissa år var det sådan kolbrist att järnproduktionen 

låg nere, trots att särskilda bruksnybyggen anlades med kolfångsskogar (Boethius 1921, 

Wennström 1963, Holmer 1981). Malm har eftersökts sedan 1600-talet, men inga gruvor av 

betydelse är kända i utredningsområdet (Hedström 2000).  

 

Skogen var betesmark och användes för svedjeodlingar, höskörd, virkesuttag, jakt, fiske, 

tjärbränning, kolning, tillverkning av pottaska för tillverkning av tvål, salpeter för tillverkning 

av krut etc. Tjärdalar och kolmilor var viktiga för extra inkomster i form av pengar för torpare 

och som bisyssla till det ordinarie jordbruksarbetet vid gårdarna från mitten av 1700-talet 

(Fahlgren 1963). Pottaska och salpeter blev viktiga binäringar under missväxtår för jord-

bruket, särskilt under 1830-talet, då även tjära framställdes i tjärdalar i ökande omfattning 

(Borgegård 1973). Vattendragen, även mindre vattendrag, användes för flottning av timmer 

från början av 1800-talet och i ökad omfattning därefter och in i 1900-talet. Tidvis rådde 

skogsbrist p.g.a. kombinationen av svedjebruk, högt betestryck, kolfångst, tjärbränning och 

avverkning av timmer. Det förekom både naturliga skogsbränder och att man avsiktligt brände 
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skog för att åstadkomma bra bete för den viktiga och arealkrävande boskapsskötseln, vilket 

också påverkade skogstillgången. 

 

Kommunikationer 
Kommunikationsstråk har funnits sedan stenålder, ofta utefter vattendragen. I det samiska 

landskapet skapades flera nya flyttstråk mellan renarnas betesplatser. Körvägar för släde eller 

vagn fanns förr som bl.a. kyrkvägar. Under 1600-talet blev kustlandsvägen mellan Stockholm 

och Torneå farbar genom succesiva förbättringar som statsmakten krävde i samband med att 

gästgiveri- och postväsendet organiserades (Lassila 1972). Kustlandsvägen finns ännu 

bevarad i ursprunglig, slingrande sträckning på några ställen i eller i nära anslutning till 

utredningsområdet, bl.a. genom byn Tjärn. 

 

Robertsfors kommun 

Bygdeå socken 

Utredningsområdet i Bygdeå socken kännetecknas av ett skogsland med myrmarker och några 

få uppodlade dalgångar med byar och gårdar. Öndebyn och Junkboda är byar som kan antas 

ha tydlig kronologisk djupdimension i bebyggelse och odlingsmarker. Robertsfors bruk har 

uppstått i utkanten av den äldre byn Edfastmark. Öndebyn, Junkboda och Edfastmark kan av 

ortnamnen att döma antas ha anor från medeltiden. Några få mindre nybyggen har tagits upp 

senare, ofta från 1700-talet. Fäbodställen förekommer i och utanför utredningsområdet, och 

vissa nybyggen har troligen börjat som fäbodar och så småningom utvecklats till permanenta 

gårdar, t.ex. i Laxmarken. På ekonomiska kartor från 1950-talet finns gränsstrukturer och 

namnindikationer som bl.a. tyder på övergivna torp och tidigare samisk närvaro (namnet 

”Lappkåtamyren”). 

 

I utredningsområdet var fyra lokaler redovisade i FMIS före denna utredning. Därtill kommer 

ytterligare två lokaler som ligger utanför utredningsområdet men ändå tagits med i 

utredningen (anges som ”utanför men kontrolleras” i tabell 2 nedan). I Skog & Historia har 

två lokaler registrerats i utredningsområdet och en utanför men så nära att den granskats vid 

denna utredning. Se tabell 2 och figur 16. 

 

Av de registrerade lokalerna i FMIS och Skog & Historia i utredningsområdet var en lokal 

bedömd som fornlämning, ett gravröse. Övriga lokaler har bedömts eller kan antas komma att 

bedömas som övriga kulturhistoriska lämningar.  

 
Tabell 2. Tidigare registrerade berörda fornminnen i Bygdeå socken. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 1. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Bygdeå 18:1 Röse Fornlämning I utredningsområdet 

Bygdeå 223:1 Stenugn Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Bygdeå 228:1 Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning Utanför men kontrolleras 

Bygdeå 247:1 By-/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Bygdeå 278:1 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Bygdeå 415:1-2 1) Stensättning 

2) Stensättning 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

Utanför men kontrolleras 

S&H 3 004 378 Gränsmärke Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 004 395 Gränsmärke Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 004 454 Husgrund, historisk tid Ej granskad för FMIS Utanför men kontrolleras 
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Med ledning av fornminnena, ambitionsnivåer vid tidigare inventeringar och utrednings-

områdets karaktär kan man förvänta sig en variation i nyregistrerade fornminnen, med en 

tyngdpunkt på talrika kolbottnar och bebyggelselämningar samt inslag av färre förhistoriska 

objekt. 

 

 

Figur 16. Bygdeå socken med tidigare registreringar i FMIS och genom projektet Skog & Historia, av relevans 

för denna utredning. För teckenförklaring se figur 12 ovan. Underlagskarta: Sverigekartan © Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan, © Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 

Nysätra socken 

Även utredningsområdet i Nysätra socken kännetecknas av ett skogsland med myrmarker och 

några få uppodlade dalgångar med byar och gårdar. Ånäset och Gumboda kan antas ha tydlig 

kronologisk djupdimension i bebyggelse och odlingsmarker. Några få mindre nybyggen har 

tagits upp senare. Fäbodställen förekommer i eller utanför utredningsområdet, och vissa 

nybyggen har troligen börjat som fäbodar och så småningom utvecklats till permanenta 

gårdar, t.ex. Mårtenfäboda ett stycke väster om utredningsområdet. På ekonomiska kartor från 

1950-talet finns gränsstrukturer och namnindikationer som bl.a. tyder på övergivna torp, 

kvarnar och röjningsrösen. 
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I utredningsområdet var 15 lokaler redovisade i FMIS före denna utredning. Därtill kommer 

ytterligare fem lokaler som ligger utanför utredningsområdet men ändå tagits med i 

utredningen (anges som ”utanför men kontrolleras” i tabell 3 nedan). I Skog & Historia har 15 

lokaler registrerats i utredningsområdet och en utanför, men så nära att den granskats vid 

denna utredning. Se tabell 3 och figur 17. 
 

Av de registrerade lokalerna i FMIS i utredningsområdet var tio bedömda som fornlämningar. 

Av lokaler registrerade vid Skog & Historia förefaller det förekomma både fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar.  
 

Med ledning av fornminnena, ambitionsnivåer vid tidigare inventeringar och utrednings-

områdets karaktär kan man förvänta sig en variation i nyregistrerade fornminnen, med en 

möjlig tyngdpunkt på boplatslämningar (kokgropar m.m.), bebyggelselämningar och möjligen 

gamla övergivna odlingsmarker. 
 

 

Figur 17. Nysätra socken med tidigare registreringar i FMIS och genom projektet Skog & Historia, av relevans 

för denna utredning. För teckenförklaring se figur 12 ovan. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan, © Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Tabell 3. Tidigare registrerade berörda fornminnen i Nysätra socken. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 2. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Nysätra 3:1-3 1) Röse 

2) Kokgrop 

3) Kokgrop 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

3) Fornlämning 

Utanför men kontrolleras 

Nysätra 4:1 Röse Fornlämning I utredningsområdet 

Nysätra 34:1 Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Nysätra 35:1 Vägmärke Fornlämning I utredningsområdet 

Nysätra 38:1 Fornlämningsliknande 

bildning 

Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Nysätra 40:1 Stensättning Fornlämning I utredningsområdet 

Nysätra 48:1 Röse Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Nysätra 49:1-2 1) Röse 

2) Stensättning 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

I utredningsområdet 

Nysätra 57:1 Boplatsvall Fornlämning I utredningsområdet 

Nysätra 151:1 By-/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Nysätra 178:1 By-/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning Utanför men kontrolleras 

Nysätra 188:1 Hembygdsgård Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Nysätra 190:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Nysätra 247:1 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Nysätra 406  Kokgrop Fornlämning I utredningsområdet 

Nysätra 407 Kokgrop Fornlämning I utredningsområdet 

Nysätra 408 Kokgrop Fornlämning I utredningsområdet 

Nysätra 409 Kokgrop Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Nysätra 410 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Nysätra 411 Kokgrop Fornlämning I utredningsområdet 

S&H 3 005 828 Husgrund, historisk tid Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 892 Stensättning Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 897 Kokgrop Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 903 Boplats Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 907 Gränsmärke Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 916 Kokgrop Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 922 Boplats Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 936 Husgrund, historisk tid Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 005 992 Stensättning Ej granskad för FMIS Utanför men kontrolleras 

S&H 3 006 005 Husgrund, historisk tid Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 006 157 By-/gårdstomt Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 006 167 By-/gårdstomt Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 006 168 Kvarn Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 006 404 Kvarn Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 006 451 Kvarn Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 006 649 Kvarn Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 
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Skellefteå kommun 

Lövångers socken 

Utredningsområdet i Lövångers socken kännetecknas av ett relativ höglänt skogsland med 

myrmarker och något enstaka nybygge från senare historisk tid. Skogen har varit utmarker till 

gamla byar längre österut närmare kusten. På ekonomiska kartor från 1950-talet ser man 

några platser med fäbodnamn.  

 

I utredningsområdet var sju lokaler redovisade i FMIS, och inga närbelägna utanför som tagits 

med i denna utredning. I Skog & Historia har inga lokaler registrerats i utredningsområdet 

eller så nära utanför att de granskats vid denna utredning. Se tabell 4 och figur 18. 

 

Av de registrerade lokalerna i FMIS i utredningsområdet är fem bedömda som fornlämningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Lövångers socken 

med tidigare registreringar 

i FMIS och genom projektet 

Skog & Historia, av 

relevans för denna 

utredning. För tecken-

förklaring se figur 12 ovan. 

Underlagskarta: 

Terrängkartan © 

Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan, © 

Riksantikvarieämbetet, 

Skogsstyrelsen. 

Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 
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Detta skogsland har inte fornminnesinventerats av Riksantikvarieämbetet sedan 1950-talet, 

men har selektivt granskats under 2000-talet i projekt med anknytning till Skog & Historia, 

som tillfört registreringar av bl.a. fäbodar. Naturnamn indikerar stenig mark och myrmarker, 

vilket tillsammans med landskapets kända karaktär i övrigt kan leda till bedömningen att 

relativt fåtaliga förhistoriska objekt bör finnas att hitta i denna del av utredningsområdet, 

möjligen med undantag för enstaka gravrösen och forntida kustbundna boplatser. Fångst-

gropar och utmarkslämningar från historisk tid kan också finnas. 

 

 
Tabell 4. Tidigare registrerade berörda fornminnen i Lövångers socken. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 

3. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Lövånger 12:1 Röse Fornlämning I utredningsområdet 

Lövånger 13:1 Gravfält Fornlämning I utredningsområdet 

Lövånger 14:1 Röse Fornlämning I utredningsområdet 

Lövånger 467:1 Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Lövånger 513:1 Fäbod Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Lövånger 572 Fäbod Fornlämning I utredningsområdet 

Lövånger 578 Fäbod Fornlämning I utredningsområdet 

 

 

Bureå socken 

Utredningsområdet i Bureå socken kännetecknas av ett varierat skogsland på olika nivåer över 

havet. I skogen finns gott om myrar och vattendrag samt några få nybyggen från senare 

historisk tid i marker som tidigare varit utmarker till gamla byar längre österut närmare 

kusten. Utredningsområdet övertvärar Bureälven i en miljö med bebyggelse och sandiga 

marker i kontrast till den dominerande moränmarken med inslag av berg i dagen.  

  

I utredningsområdet var 15 lokaler redovisade i FMIS före denna utredning. Därtill kommer 

ytterligare sex lokaler som ligger utanför utredningsområdet men ändå tagits med i 

utredningen (anges som ”utanför men kontrolleras” i tabell 5 nedan). I Skog & Historia har 

sju lokaler registrerats i utredningsområdet och inga utanför men så nära att de granskats vid 

denna utredning. Se tabell 5 och figur 19. 

 

Av de registrerade lokalerna i FMIS i utredningsområdet var 16 bedömda som fornlämningar. 

Av lokaler registrerade vid Skog & Historia förefaller det förekomma både fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar. 

 

Utredningsområdet i Bureå socken är i jämförelse med de övriga socknarna det mest 

studerade arkeologiskt i vissa stråk, medan andra stråk är mer översiktligt studerade. 

Studerade fornlämningsmiljöers karaktär, särskilt vid Hedkammen-Harrsjöbacken och vid 

Rösbacken, tyder på att kompletterande nyfynd av boplatslämningar kan antas komma fram. I 

de mindre studerade stråken kan färre förhistoriska objekt antas finnas, möjligen med 

undantag för enstaka gravrösen och forntida kustbundna boplatser. Fångstgropar och 

utmarkslämningar från historisk tid kan också finnas. 

 

 

 



46 
 

Tabell 5. Tidigare registrerade berörda fornminnen i Bureå socken. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 4. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Bureå 18:1 Röse Undersökt och borttaget I utredningsområdet 

Bureå 19:1 Gravfält Fornlämning I utredningsområdet 

Bureå 58:1 Röse Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Bureå 72:1-6 1) Stensättning 

2) Röse 

3) Stensättning 

4) Stensättning 

5) Röse 

6) Röse 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

3) Fornlämning 

4) Fornlämning 

5) Fornlämning 

6) Fornlämning 

I utredningsområdet 

Bureå 75:1 (Bureå 266:1) Sammanförda lämningar Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Bureå 76:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Bureå 85:1-2 1) Röse 

2) Röse 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

I utredningsområdet 

Bureå 103:1 Vägmärke Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Bureå 263:1 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Bureå 264:1 Kokgrop Undersökt och borttagen Utanför men kontrolleras 

Bureå 265:1 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Utanför men kontrolleras 

Bureå 357:1 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Bureå 358:1-2 1) Kokgrop 

2) Kokgrop 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

I utredningsområdet 

Bureå 368:1 Kokgrop Fornlämning I utredningsområdet 

Bureå 369:1 Kokgrop Fornlämning I utredningsområdet 

Bureå 388:1 Gravfält Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Bureå 389:1-3 1) Stensättning 

2) Stensättning 

3) Stensättning 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

3) Fornlämning 

I utredningsområdet 

Bureå 390:1 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning I utredningsområdet 

Bureå 395 Stensättning Bevakningsobjekt I utredningsområdet 

Bureå 396 Stensättning Bevakningsobjekt I utredningsområdet 

Bureå 397 Stensättning Bevakningsobjekt I utredningsområdet 

S&H 2 000 079 Röse Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 060 Kokgrop Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 064 Tomtning Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 066 Kokgrop Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 088 Brott/täkt Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 093 Röjningsröse Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 095 Stensättning Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 
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Figur 19. Bureå socken 

med tidigare registreringar 

i FMIS och genom projektet 

Skog & Historia, av 

relevans för denna 

utredning. För tecken-

förklaring se figur 12 ovan. 

Underlagskarta: 

Terrängkartan © 

Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan, © 

Riksantikvarieämbetet, 

Skogsstyrelsen. 

Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 

 

 

Skellefteå socken och Skellefteå stad 

Utredningsområdet i Skellefteå stad och socken kännetecknas av stads- och jordbruks-

bebyggelse med tillhörande åkermarker på tämligen låga nivåer över havet och omgivande 

skogar i kuperade morän- och hällmarker. Vid Tjärn och Skellefteälven finns en mosaik av 

spridd bebyggelse och varierat odlingslandskap. Utredningsområdet övertvärar Skellefteälven 

i en miljö med sandiga stråk utmed älven. Byarna vid älven har tydligt kronologiskt djup även 

om sentida bebyggelse, industrier och vägar breder ut sig i anslutning till stadens expansion.  

  

I utredningsområdet var tio lokaler redovisade i FMIS före denna utredning. Därtill kommer 

ytterligare sex lokaler som ligger utanför utredningsområdet men ändå tagits med i 

utredningen (anges som ”utanför men kontrolleras” i tabell 7 nedan). I Skog & Historia har 

fem lokaler registrerats i utredningsområdet och en utanför men så nära att den granskats vid 

denna utredning. Se tabell 6 och 7 samt figur 20. 

 

Av de registrerade lokalerna i FMIS i utredningsområdet var sju bedömda som forn-

lämningar. Av lokaler registrerade vid Skog & Historia förefaller det förekomma både 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 
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Utredningsområdet i Skellefteå socken och stad har i jämförelse med de övriga socknarna 

relativt många rösen och stensättningar i relation till övriga registreringar. Intressant är att tre 

boplatser som undersökts helt eller delvis kompletterar fornlämningsbilden efter att ha 

identifierats vid en särskild arkeologisk utredning i slutet av 1990-talet (RAÄ Skellefteå Stad 

630:1, 631:1 och 632:1). Rösena och stensättningarna har varit kända långt dessförinnan. 

Detta bör vara en indikation på att fler boplatser finns att identifiera. I detta utredningsområde 

kan man också förvänta sig nyregistreringar av bebyggelselämningar med rötter ner i 

åtminstone medeltid i anslutning till Skellefteälven, huvudsakligen som eventuella kulturlager 

i gårdar och byar som ännu har bebyggelse kvar. Jordbruksbebyggelsen kan också ha gett 

upphov till bebyggelselämningar efter torp, kvarnar m.m. 

 

 
Tabell 6. Tidigare registrerade berörda fornminnen i Skellefteå socken. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 5. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Skellefteå socken 633 Härd Fornlämning I utredningsområdet 

S&H 3 008 111 Brott/täkt Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

 

 
Tabell 7. Tidigare registrerade berörda fornminnen i Skellefteå stad. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 5. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Skellefteå stad 14:1-3 1) Röse 

2) Röse 

3) Röse 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

3) Fornlämning 

Utanför men kontrolleras 

Skellefteå stad 17:1 Röse Fornlämning I utredningsområdet 

Skellefteå stad 28:1 Röse Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Skellefteå stad 30:1 Röse Fornlämning I utredningsområdet 

Skellefteå stad 32:1-2 1) Röse 

2) Stensättning 

1) Fornlämning 

2) Fornlämning 

Utanför men kontrolleras 

Skellefteå stad 33:1 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Skellefteå stad 34:1 Röse Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Skellefteå stad 179:1-3 1) Stensättning 

2) Stensättning 

3) Stensättning 

1) Undersökt och borttagen 

2) Undersökt och borttagen 

3) Undersökt och borttagen 

I utredningsområdet 

Skellefteå stad 205:1 Stensättning Fornlämning I utredningsområdet 

Skellefteå stad 215:1 Röse Fornlämning I utredningsområdet 

Skellefteå stad 216:1 Stensättning Fornlämning I utredningsområdet 

Skellefteå stad 233:1 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Skellefteå stad 630:1 Boplats Fornlämning I utredningsområdet 

Skellefteå stad 631:1 Boplats Undersökt och borttagen I utredningsområdet 

Skellefteå stad 632:1 Boplats Undersökt och borttagen I utredningsområdet 

S&H 1000128 Brott/täkt Ej granskad för FMIS Utanför men kontrolleras 

S&H 3 008 278 Röse Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 310 Träindustri Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 328 Röjningsröse Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3 008 329 Röjningsröse Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 
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Figur 20. Skellefteå socken och stad med tidigare registreringar i FMIS och genom projektet Skog & Historia, 

av relevans för denna utredning. För teckenförklaring se figur 12 ovan. Kartunderlag: Terrängkartan © 

Lantmäteriet, Geodatasamverkan, © Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen. Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. 

 

 

Resultat 
Utredningens huvudsakliga resultat redovisas som objekttabeller i bilagorna 1, 2, 3, 4 och 5. I 

övrigt redovisas resultatet nedan genom illustrationskartor och kommenterande text samt i en 

särskild miljöarkeologisk rapport i bilaga 6. 

 

Informationen i objekttabellerna består av ID-nummer, uppgift om lämningstyp, återgivande 

av tidigare beskrivningar när sådana finns, angivelse av granskningsdag 2017 och vem eller 

vilka som utförde granskningen, upplysningar om skadestatus och undersökningsstatus, 

upprättad aktuell beskrivning 2017 med när så är motiverat antikvariska kommentarer, 

upprättad aktuell terrängbeskrivning 2017, i tillämpliga fall upplysningar om fyndmaterial, 

orienteringsuppgifter, skadebeskrivningar, upptecknade traditioner och namn samt referenser 

till historiska kartor, rapporter, litteratur m.m. Illustrationskartorna grundas på shapefiler med 

koordinater för fornminnen och redovisas översiktligt i denna rapport. 

 

Redovisningen i objekttabellerna har lagts fast efter en process med diskussioner och över-

väganden som pågått under hela projekttiden i gruppen arkeologer som utförde utredningen, 

mellan projektledaren och länsstyrelsen, och med kontinuerliga samråd med Trafikverket. 

Diskussionerna och övervägandena syftade till att inom uppdragets budgetram precisera 

länsstyrelsens krav och önskemål, Trafikverkets behov och synpunkter, samt så långt möjligt 

göra ett enhetligt urval registreringar av lämningar som saknar fornlämningskaraktär, men 

som har ett kulturhistoriskt värde som bör uppmärksammas vid en arkeologisk utredning. 

 

Exempel på lämningar som kan ha fornlämningskaraktär men har oklar status vid antikvarisk 

bedömning, ofta med anledning av svårbedömd datering i relation till reglerna i KML om 
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”tillkomst före år 1850”, är kolbottnar, tjärdalar, fossil åkermark, husgrunder, röjningsrösen, 

gränsmärken, ytliga grustäkter och färdvägar. Nedan ges ett par exempel. 

 

Fältarbetet visade att skogsmarkerna i alla socknar i varierande grad har utdikade myrmarker i 

syfte att skapa odlings- och/eller ängsmark. Antagligen gjordes dikningen huvudsakligen 

under senare delen av 1800-talet och 1900-talet, för att efterhand under 1900-talet överges 

och beskogas eller vara delvis öppen mark, mer eller mindre igenväxande med sly. Förutom i 

myrmarker förekommer även övergivna åkrar på sandiga och steniga marker, som redo-

visades som åkermark på den ekonomiska kartan från 1950-talet och i regel övergavs från 

1960-talet och framåt. Där har ofta stenmurar och röjningsrösen lagts upp intill åkrarna, vilket 

i stor utsträckning kan antas ha skett i tidsskedet sedan andra hälften av 1800-talet, i samband 

med befolkningsökning och laga skiftet. Slutsatsen efter diskussioner blev att hundratals 

lämningar efter denna sentida utdiknings- och uppodlingsverksamhet inte skulle registreras 

vid den arkeologiska utredningen, utom i undantagsfall där det går att särskilt motivera en 

sådan registrering. Odlingsmarkerna med denna karaktär kom vi fram till mer hör hemma i 

kulturarvsanalyser och särskilda agrarhistoriska utredningar än i arkeologiska utredningar, 

även om gränsdragningen inte är helt lätt. 

 

Andra exempel på lämningar som inte redovisas generellt är täkter och mindre stenbrott samt 

gränsstenar i fastighetsgränser, antagligen tillkomna vid eller efter laga skiftet. Helt klart var 

att gränsstenar i befintliga gränser i normalfallet inte skulle registreras som fornminnen, men 

frågor som diskuterades var när undantag kunde motiveras och om gränsmärken regelmässigt 

skulle redovisas i gränser som upphört genom sammanläggning av skiften (där gränser finns 

dokumenterade på t.ex. den ekonomiska kartan). Inledningsvis vid utredningen, innan 

eftersträvansvärd samsyn hade uppnåtts, och exempel på objekt behövdes för diskussioner, 

registrerades ett urval sådana objekt som efter hand fick bedömningen Utgår i objekt-

tabellerna. De infördes i de preliminära objekttabellerna som levererades till länsstyrelsen och 

Trafikverket, men i slutredovisningen (Bilaga 1-5) har de tagits bort. 

 

Ett urval lämningar har dock behållits i bilagorna med bedömningen Anmäls ej till FMIS. 

Skillnaden mellan Utgår och Anmäls ej till FMIS är inte knivskarp, men avser att skilja 

mellan objekt som saknar eller har ett mycket litet kulturhistoriskt värde från objekt som har 

ett kulturhistoriskt värde som bör beaktas vid kulturhistoriska bedömningar, men som inte har 

sådan karaktär att de brukar tas med i FMIS. 

 

Sammanfattningsvis har alla lämningar som bedöms som fornlämningar eller bedöms ligga i 

”gränszonen” mellan fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning medtagits i objekt-

tabellerna. I mindre omfattning har även andra typer av övriga kulturhistoriska lämningar 

registrerats, t.ex. röjningsrösen som ligger långt ifrån identifierbar åkermark och som kan 

antas skulle kunna förväxlas med gravrösen, och/eller bedöms ha ett egenvärde som 

röjningsrösen. 

 

Utredningsresultatet kan sålunda sammanfattas i några punkter: 

 All mark i utredningsområdet är sedd och bedömd. 

 Ett stort antal sentida lämningar efter odling, gränser, täkter m.m. registrerades inte. 

 Något mer än 700 lokaler med fornminnen registrerades, varav ca 100 lokaler utgår – 

redovisades till länsstyrelsen och Trafikverket under hand men har tagits bort i 

bilagorna till denna slutrapport. 

 Av 615 lokaler i bilagorna anmäls 483 till FMIS. 
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 Av lokalerna som inte anmäls till FMIS består 62 av sådana som eventuellt kommer 

att undersökas närmare i utredningens steg 2 samt 70 lokaler med lämningar av visst 

kulturhistoriskt intresse, men som i normalfallet inte anmäls till FMIS.  

 Av de 483 lokaler som anmäls till FMIS var 88 tidigare kända i FMIS. 

 Av de 483 lokalerna bedöms 151 som fornlämningslokaler enligt Riksantikvarie-

ämbetets rekommendationer (varav 62 var kända tidigare i FMIS), vartill kommer 89 

lokaler med kolbottnar och kolarkojor, som enligt Länsstyrelsen Västerbotten ska 

bedömas som fornlämningslokaler. 

 Av de 483 lokalerna bedöms 39 som bevakningsobjekt och tio som troligen borttagna 

(förstörda, undersökta och borttagna, uppgift om). 

 Av de 193 lokaler som bedöms i bilagorna som övriga kulturhistoriska lämningar 

enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer kan ett opreciserat antal komma att 

ombedömas till fornlämningar, om fördjupningsstudier i framtiden får fram uppgifter 

som inte var kända vid utredningstillfället (t.ex. dateringar som fastställer tillkomsttid 

före år 1850).  

 

Utredningsresultatet sammanfattas i tabell 8. Med ”lokal” i tabellen och i denna rapport i 

övrigt avses sådan enhet som redovisas med eget nummer i FMIS (och sådana interna ID-

nummer som inte anmäls till FMIS). Principerna för redovisning av lokaler i Riksantikvarie-

ämbetets fornminnesregister har ändrats genom åren och är inte helt enhetligt i det nuvarande 

FMIS, vilket innebär att redovisningen av lokaler i FMIS inte alltid stämmer överens med 

redovisningen av antalet lokaler vid det fältarbete som registreringen härrör från. Det gör att 

antalet lokaler enligt statistik som sammanställdes och publicerades vid fornminnes-

inventeringarna på 1980- och 1990-talen inte överensstämmer med redovisade antal lokaler i 

FMIS på 2000-talet. Det gör också att införandet i FMIS av resultatet från denna utredning 

kan komma att ändra antalet lokaler genom att man kan välja att införa vissa fornlämnings-

typer, s.k. enkla lämningstyper, som enskilda lokaler, eller sammanföra ett antal sådana till 

lokaler med s.k. sammansatta lämningstyper (för närmare beskrivning av enkla respektive 

sammansatta lämningstyper, se Riksantikvarieämbetet 2014a och 2014b). Redovisningen av 

antalet lokaler i tabell 8 och i denna rapport i övrigt blir därför inte så exakt som siffrorna kan 

ge sken av. Avvikelserna som uppstår är ofrånkomliga, men de är av sådan mindre omfattning 

att de inte påverkar utredningsresultatet på något avgörande sätt. 

 

 

 

 
Tabell 8. Sammanfattning av utredningsresultatet. 

* = Denna kolumn inkluderar även de antikvariska bedömningarna Ej kulturhistorisk lämning, 

Fornlämningsliknande bildning, Förstörd, Undersökt och borttagen, Uppgift om samt ett eventuellt 

förundersökningsområde vid Harrsjöbacken (S44). 

 

Lokaler med 

fornlämningar 

Lokaler med 

övriga kultur-

historiska 

lämningar 

Lokaler med 

bevaknings- 

objekt 

Övriga lokaler 

med lämningar 

som ej anmäls 

till FMIS * 

Antal fornminneslokaler 

Ny-

registrerat 

2017 

Tidigare 

registrerat 

i FMIS 

 

 

S:a 

Bygdeå 126 64 2 10 196 6 202 

Nysätra 37 49 8 32 103 23 146 

Lövånger 9 24 6 4 36 7 43 

Bureå 47 22 22 22 80 33 113 

Skellefteå 21 34 1 13 50 19 69 

SUMMA 240 193 39 80 465 88 553 
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Exempel på lokaler som utgått redovisas i tabell 9. Den kompletta redovisningen av lokaler 

som utgått finns hos länsstyrelsen och Trafikverket för att bl.a. kunna användas om frågor 

uppstår om de aktuella platserna vid framtida järnvägsbygge eller annat exploaterings-

sammanhang. 

 
Tabell 9. Exempel på de ca 100 lokaler som utgått och inte redovisas i objekttabellerna i bilagorna 1-5. 

 
Obj.nr: 
 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:92 

 
- 

 

Granskning 2017-06-07 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Stenar från närliggande täkter upplagda på 
berghäll. 
 
Antikvarisk kommentar: Stenarna ska inte förväxlas med 
anlagda lämningar på berghällen. 
  
Terräng: Krönparti av hällmarksområde. Gles barrskog. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Utgår 

 
 Obj. nr: 
 
 
 Internt arbetsID: 
 EH2017:54 

 
 Röjningsröse 

 

 Granskning 2017-05-16 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
 Skadestatus: - 
 Undersökningsstatus: - 
 
 Beskrivning: Röjningsröse, ovalt, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,45 m 
högt av 0,15-0,35 m stora stenar. Intill igenvuxen tidigare åker av 
sentida karaktär. Enligt historiska kartor ängsmark 1869 och 
ingen åker 1958. 
 
 Terräng: Svagt SO-sluttande moränmark. Skogsmark 
(blandskog). 
 
 Referenser kartor:  
Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21Lt 7a 
Gumboda, 1958. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv: Nysätra 24-NYS-208, 1869. 
Laga skifte. 
 

   
  Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
 Utgår 
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Obj.nr: 
 
 
Internt arbetsID: 
NG2017:11 
 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-12 (NG) och 2017-09-01 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Fäbodväg, 2,5 m bred, stenplockad och 
vältrampad, även körbar med bil eller traktor. Ansluter i NV till 
vägkorsning och fortsätter i SO utanför inmätningen. Enligt 
hembygdsskylt går den mellan Gärde och Bissjön.   
 
Antikvarisk kommentar: Finns på Lantmäteristyrelsens karta 
från 1760 angående gränsbestämning mellan Vallen och 
Hökmark. Omnämns där som väg till Kyrktjärn. Fungerar än i 
dag som väg. 
 
Terräng: Moränmark. Skogsmark (barrskog). 
  
Referenser kartor: Lantmäteristyrelsens arkiv: Lövångers 
socken Vallen 1-10, Gränsbestämning 1760. 
 

 
Foto mot SV: Niklas Groop 2017. 
 

 
Utgår 

 
Obj. nr: 
 
 
Internt arbetsID: 
IN2017:5 
 

 
Fornlämnings-
liknande bildning 

 

Granskning 2017-05-15 (IN, ON, GF) och 2017-09-21 

(LK):   

Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Stensättningsliknande naturbildning, 
oregelbunden, ca 11x7 m (VNV-OSO) och intill 0,2 m hög av 
klapperliknande stenar, 0,1-0,5 m stora nedanför flacka 
berghällar i VNV och S. Ojämn yta och begränsning. 
 
Terräng: Svag NO-sluttning intill sadelläge mellan små hällar. 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot NNO: Ingela Norlin 2017. 
 

 
Utgår 

 
Obj.nr: 
 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:114 

 
Gränsmärke 

 

Granskning 2017-05-31 (ON) och 2017-09-27 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Gränssten i befintlig gräns, 0,6x0,2 m (NO-SV) 

 
Utgår 
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 och 0,3 m hög med stöd av tre stenar, 0,2-0,4 m stora. 
  
Terräng: Häll i flack stenbunden Ö-sluttning. Skogsmark. 
 

 
Foto mot Ö: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
 
 
Internt arbetsID: 
GF2017:9 
 
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-16 (GF) och 2017-08-19 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Grustäkt, 35x5 m (Ö-V) och intill 1 m djup. 
Täkten har i botten talrika stenar, 0,5-1 m stora. Fler ytliga 
täkter finns i omgivningen. 
  
Terräng: Forntida strandvall i S-sluttande moränmark. 
Skogsmark (tallskog). 
 

 
Foto mot Ö: Gerhard Flink 2017. 
 

 
Utgår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Teckenförklaring till figur 22, 25-32 och 34-

35 nedan, samt figur I-XIV i Bilaga 1-5. 

* = inkluderar även de antikvariska bedömningarna Ej 

kulturhistorisk lämning, Fornlämningsliknande 

bildning, Förstörd, Undersökt och borttagen samt 

Uppgift om. 
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Registrerade fornminnen i Robertsfors kommun 

Bygdeå socken 

Vid utredningen inom Bygdeå socken registrerades 215 lokaler, varav sex tidigare var kända i 

FMIS. 13 har utgått, varför 202 lokaler redovisas i Bilaga 1. Av dessa bedöms ett 40-tal som 

fornlämningslokaler enligt Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer och 89 som 

fornlämningslokaler efter selektivt urval enligt Länsstyrelsen Västerbotten med stöd av KML 

och undantagsregler i Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer (lokaler med minst 

en kolbotten och/eller husgrund efter kolarkoja). På goda grunder kan dessa kolbottnar antas 

höra till Robertsfors bruk, som startade 1758 och kompletterade sin järnbruksinriktning med 

sågverk, varefter slutlig nedläggning av järnbrukets masugn ägde rum i början av 1890-talet. 

 

Hur fornminneslokalerna fördelas på fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, 

bevakningsobjekt m.m. visas i tabell 8 ovan. 

  
Av de 126 fornlämningslokalerna har tre tydlig förhistorisk karaktär och består av ett 

långröse, en stensättning och en boplats med skörbränd sten och brända ben. 

 

Därtill kommer 17 lokaler med boplatsgropar i klapper, två lokaler med boplatsvallar i 

klapper och en lokal med brytningsyta. Dessa har oklar kronologisk tillhörighet men 

kan på goda grunder antas vara förhistoriska.   

 

Fornlämningslokalerna i övrigt har klar historisk karaktär; nio husgrundslokaler har 

torpmiljökaraktär (”lägenhetsbebyggelse”), tre husgrundslokaler har fäbodkaraktär, en 

husgrundslokal har gårdskaraktär (”bytomt/gårdstomt”), en brunn/källa kan antas 

tillhöra en fäbod, ett gruvområde hör till Robertsfors bruk och de registrerade 

kolningsplatserna antas ha samband med Robertsfors bruk. Totalt registrerades 93 

kolbottnar och 15 husgrunder efter kolarkojor på 89 lokaler. 

 

De två bevakningsobjekten består av en husgrund med oklar karaktär, möjligen efter en 

torpmiljö, och en grop, som antingen är en boplatsgrop i klapper eller en täktgrop. 

 

De 64 lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningar har samtliga sentida karaktär 

(men kan i vissa fall härröra från tiden före 1850); åtta lokaler med tjärdalar (”kemisk 

industri”), två kvarnplatser (eller småindustriområden), en lokal med brofundament, 

sex färdvägar, fyra stenbrott, två gränsmärken, en bläckning, två härdar, en stenugn, 

tre bytomter/gårdstomter, en torpmiljö, sex enstaka husgrunder, en hägnad, 11 lokaler 

med röjningsrösen, åtta lokaler med fossil åker eller områden med fossil åkermark samt 

sju lokaler med övriga lämningar, som inte kunnat funktionsbestämmas eller inordnas 

Riksantikvarieämbetets lämningstypslista (gropar, utrymmen, stensamlingar). 

 

Sammanfattningsvis har framför allt lämningar från historisk tid registrerats, främst från 

1700- och 1800-talen, även om förhistoriska lämningar och indikationer förekommer.  

 

En illustration till hur olika typer av företeelser i 1800-talets agarlandskap enligt en karta från 

år 1889 förhåller sig till registreringen vid den arkeologiska utredningen redovisas i figur 24 

och tillhörande bildtext. Figur 23 visar markanvändning i samma område på 1950-talet. 
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Figur 22. Registrerade lokaler i Bygdeå socken vid utredningen 2017. För teckenförklaring se figur 21 ovan. 

För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 1. Underlagskarta: Terrängkartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 23. Utdrag ur den ekonomiska kartan 21 K ROBERTSFORS 3j BYGDEÅ från 1958. Rikets  

allmänna kartverks arkiv. 

 

 

Figur 24. Utdrag ur laga skifteskartan över Öndebyn från 1889. Kartan visar fastighetsgränser och hur  

odlingsmark är indelad i långsträckta odlingar, sannolikt avgränsade med diken, samt två torpställen, 

vägar/stigar till bebyggelseplatserna och skogsmark uppdelad i bestånd. Det ena torpstället har   

blivit en egen fastighet ”I” med tre redovisade byggnader på kartan, och det andra har två byggnader. 

Intill finns små åkrar. Fastigheten ”I”, Robertstorp, har varit soldattorp, som vid en syn år 1870  

ansågs obeboeligt, varvid rotebönderna övertog brukandet av jorden. Soldattorpet redovisas i objekt- 

tabellen Bilaga 1 som fornlämning med 1 bevarad husgrund, röjda ytor och röjningssten (R18). Det  

andra torpstället på kartan redovisas som fornlämning med 2 husgrunder och 1 brunnsgrop (R16).  

I övrigt har ett urval röjningsrösen redovisats som övriga kulturhistoriska lämningar i objekttabellen,  

men inga av kartans odlingsmarker registrerades eftersom de fortsatte att brukas långt in i 1900-talet.  

Med 1900-talets brukningsmetoder ändrades eventuell ålderdomlig karaktär för odlingarna så att dagens 

utseende, både för ännu öppen mark och igenväxande mark, saknar sådan ålderdomlig prägel som bedöms 

motivera registrering av fossil åkermark i FMIS.  

Karta: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BYG-7/1889, Laga skifte. Norr på kartan är inte rakt uppåt,  

jämför med figur 23, som har norr rakt uppåt. 
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Nysätra socken 

Vid utredningen inom Nysätra socken registrerades 183 lokaler, varav 20 tidigare var kända i 

FMIS. 37 har utgått, varför 146 lokaler redovisas i Bilaga 2. Av dessa bedöms 37 som 

fornlämningslokaler enligt Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer. 

 

Hur fornminneslokalerna fördelas på fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, 

bevakningsobjekt m.m. visas i tabell 8. 

 
Av fornlämningslokalerna har 32 tydlig förhistorisk karaktär och består av ett långröse, 

sex rösen, tio stensättningar, två boplatser med skörbränd sten och 13 kokgropar. En 

av kokgroparna är rektangulär, övriga är närmast runda (eller något ovala). 

 

Därtill består en lokal av en boplatsvall i klapper med oklar kronologisk tillhörighet, 

men som på goda grunder kan antas vara förhistorisk.  

 

En annan fornlämningslokal, som består av en kolningsgrop, har också oklar 

kronologisk tillhörighet, men kan antas höra till historisk tid.  

 

Fornlämningslokalerna i övrigt har klar historisk karaktär; två husgrundslokaler har 

torpmiljökaraktär (”lägenhetsbebyggelse”) och ett vägmärke är en milstolpe från år 

1801.  

 

De åtta bevakningsobjekten består av tre gropar med oklar karaktär, möjligen boplats-

gropar, kokgropar eller täktgropar, tre stensamlingar med oklar karaktär, antingen 

stensättningar, röjningsröse, utslängda stenar eller naturbildning, en fyndplats med oklar 

karaktär (är möjligen del av en boplats) och en kolningsanläggning av oklar karaktär.  

 

De 49 lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningar har samtliga sentida karaktär 

(men kan i vissa fall härröra från tiden före 1850) och består av två kolningsanlägg-

ningar, en dammvall, en flottningsanläggning, två färdvägar, fem stenbrott/täkter, tre 

härdar, fyra bytomter/gårdstomter, tre torpmiljöer (”lägenhetsbebyggelse”), sex 

husgrunder, tre hägnader, tio lokaler med röjningsrösen, två lokaler med fossil åker 

eller område med fossil åkermark, ett minnesmärke, en plats med namn och tradition 

(Galgbacken), en fornlämningsliknande lämning som tidigare uppfattats som forn-

lämning samt tre lokaler med övriga lämningar, som inte kunnat funktionsbestämmas 

enligt Riksantikvarieämbetets lämningstypslista (grop, uppbyggd terrass, stensamling). 

En hembygdsgård har också registrerats som övrig kulturhistorisk lämning. 

 

Två förstörda kvarnplatser har registrerats som Uppgift om. Därtill har en stensättning 

antecknats som förstörd, d.v.s. troligen borttagen utan undersökning. 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fornlämningsstrukturen i utredningsområdet till stor 

del består av förhistoriska gravar tämligen utspridda i landskapet samt några registrerade 

boplatslämningar (kokgropslokaler och boplatsytor med oklar utsträckning). 

 

Intressant är att flera nyregistreringar av förhistoriska gravar kunde göras och att exempel 

finns på nyregistreringar av mycket ovanliga fornlämningstyper. De mycket ovanliga 

gravarna som identifierats är sådana som har anlagts i bergsskrevor intill ”vanliga” rösen på 

berghäll. Det är inte ovanligt att rösen är omplockade med utkastade stenar runt om, men här 

finns inga fältiakttagelser som tyder på att så är fallet i de exempel som avses. I stället 

förefaller stenfyllningar i skrevor vara anlagda som stensättningar, med intilliggande 

välbevarat röse närmast oskadat. Detta kan vara unika iakttagelser utmed Norrlands 

kuströsestråk. 
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Figur 25. Registrerade lokaler i Nysätra socken vid utredningen 2017. För teckenförklaring se figur 21 ovan. 

För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 2. Underlagskarta: Terrängkartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Registrerade fornminnen i Skellefteå kommun 

Lövångers socken 

Vid utredningen inom Lövångers socken registrerades 59 lokaler, varav sju tidigare var kända 

i FMIS. 16 har utgått, varför 43 lokaler redovisas i Bilaga 3. Av dessa bedöms nio som 

fornlämningslokaler enligt Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer.   

 

Hur fornminneslokalerna fördelas på fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, 

bevakningsobjekt m.m. visas i tabell 8. 

 
Av de nio fornlämningslokalerna har sex tydlig förhistorisk karaktär och består av ett 

gravfält (med två rösen och fem stensättningar), fyra stensättningar och ett ringröse. 

 

Fornlämningslokalerna i övrigt har klar historisk karaktär och består av tre 

husgrundslokaler som varit fäbodar. 

 

De sex bevakningsobjekten består av fyra stensamlingar med oklar karaktär, antingen 

stensättningar eller röjningsrösen, och två gropar, som antingen är boplatsgropar, 

naturbildningar eller täktgropar. 

 

Lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningarna har samtliga sentida karaktär (men 

kan i vissa fall härröra från tiden före 1850). De består av tre tjärdalar (”kemisk 

industri”), två kolbottnar, en kvarnplats, ett vägmärke, sju stenbrott, tre enstaka 

husgrunder, två hägnader, ett röjningsröse samt fyra lokaler med övriga lämningar, 

som inte kunnat funktionsbestämmas eller inordnas Riksantikvarieämbetets 

lämningstypslista (gropar, stensamlingar). 

 

Sammanfattningsvis grupperar sig fornminnena inom utredningsområdet i Lövångers socken i 

tre miljöer/områden av särskilt intresse; ett område med de förhistoriska gravarna (kring 

Broträsk), ett stråk med fäbodmiljöerna, och en miljö i norr med kvarnlämningar och 

bebyggelselämningar, de senare med oklar karaktär och oklar datering. Kvarnplatsen finns 

redovisad på en laga skifteskarta från 1870. 

 

I gravområdet, som tidigare var känt i FMIS, kunde tidigare okända stensättningar registreras 

i närheten av ett röse, som tidigare i FMIS uppfattats som skadat av ganska omfattande 

grävning i mittpartiet, men som nu bedöms som ett ringröse, d.v.s. att det ursprungligen är 

konstruerat med en uppbyggd vall kring ett centralt mittparti. Fältiakttagelserna tyder på att 

detta ringröse är mycket välbevarat. Registrerade ringrösen är mycket ovanliga i landet, detta 

kan vara unikt. Ännu återstår att hitta boplatsen eller boplatserna till denna speciella 

gravmiljö, där det förutom ringröset och nyregistrerade stensättningar även finns ett sedan 

tidigare väl känt gravfält med rösen och stensättningar. 
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Figur 26. Registrerade lokaler i Lövångers socken vid utredningen 2017. För teckenförklaring se figur 21 ovan. 

För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 3. Underlagskarta: Terrängkartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Bureå socken 

Vid utredningen inom Bureå socken registrerades 150 lokaler, varav 22 tidigare var kända i 

FMIS. 37 lokaler har utgått, varför 113 lokaler redovisas i Bilaga 4. Av dessa bedöms 47 som 

fornlämningslokaler enligt Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer. 
 

Hur fornminneslokalerna fördelas på fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, 

bevakningsobjekt m.m. visas i tabell 8. 
 

Av fornlämningslokalerna har 24 tydlig förhistorisk karaktär. Dessa består av två grav-

fält (ett gravfält med 13 ”restaurerade” stensättningar och rösen på Rösbacken, samt ett 

gravfält med ett röse och fem stensättningar nära Hedkammen), tre gravgrupper (med 

sju, tre respektive två rösen och stensättningar (varav den med två rösen på Rösbacken), 

tre enstaka stensättningar (en på Rösbacken), 13 kokgropar och tre boplatsgropar.  
 

Därtill kommer sju lokaler med boplatsgropar i klapper (varav en lokal med 13, en med 

tio och övriga med enstaka gropar), en lokal med en boplatsvall i klapper och två 

lokaler med brytningsytor. Dessa har oklar kronologisk tillhörighet men kan på goda 

grunder antas vara förhistoriska. Lokalerna med boplatsgropar i klapper har i flera fall 

ytterligare omplockningar av svårbedömd karaktär i klapperfälten. 
 

Fornlämningslokalerna i övrigt har klar historisk karaktär; två husgrundslokaler har 

torpmiljökaraktär (”lägenhetsbebyggelse”), en härd bedöms härröra från ett samiskt 

viste och en milstolpe står intill Gamla Kustlandsvägen.  
 

De 22 bevakningsobjekten består av 11 gropar med oklar karaktär (boplatsgropar eller 

naturbildningar, kokgrop eller täktgrop?), två möjliga boplatser eller fyndplatser (med 

skärvstenförekomst enligt uppgift respektive enstaka kvartsavslag), tre lokaler med 

gropar eller omplockningar i klapper (boplatsgropar eller täktgropar?), en möjlig 

brytningsyta, en härd (sentida rastplats eller samisk kåta?), två stensamlingar (möjligen 

stenugnar, alternativt annan funktion), en torpmiljö (”lägenhetsbebyggelse”) och en 

kvarnplats (med möjliga rester kvar efter dammvallsfundament?). Härden, torpmiljön, 

stensamlingarna och kvarnplatsen hör till historisk tid, övriga bevakningsobjekt 

indikerar förhistoriska dateringar om de visar sig vara fornlämningar och inte är 

naturbildningar eller har annan svårtydd funktion. 
 

De 22 lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningar har samtliga sentida karaktär 

(men kan i vissa fall härröra från tiden före 1850); fyra färdvägar, tre stenbrott, två 

gränsmärken, en torpmiljö (”lägenhetsbebyggelse”), tre enstaka husgrunder, tre lokaler 

med röjningsrösen, en lokal med fossil åkermark samt fem lokaler med övriga 

lämningar, som inte kunnat funktionsbestämmas eller inordnas Riksantikvarieämbetets 

lämningstypslista (gropar, stenformationer). 
 

I Bilaga 4 redovisas även fyra lokaler som slutundersökta och borttagna fornlämningar 

eller boplatsindikationer (ett röse, en boplats, en kokgrop och en lokal med diffusa 

indikationer) enligt FMIS och tidigare rapporter om de utförda undersökningarna. På tre 

av dessa lokaler finns lämningar kvar efter undersökningarna, t.ex. förefaller ungefär 

halva röset inte ha undersökts vid slutundersökningen. 
 

Sammanfattningsvis grupperar sig fornlämningar i utredningsområdet inom Bureå socken i 

två huvudsakliga områden, ett vid Hedkammen/Harrsjöbacken och ett vid Rösbacken/ 

/Jonberget. Båda dessa områden kännetecknas av en kombination av fastställda karaktärs-

fornlämningar för landsdelen (gravplatser med rösen och boplatser med bl.a. kokgropar) och 

ett antal mer svårbedömda lämningar i form av gropar i sandmark och klapper i behov av 

fördjupningsstudier för fastställande av fornlämningsstatus och fornlämningsområden. Sådana 

studier har inletts, se nedan under rubrik Markkemiska arbeten vid Hedkammen. 
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Figur 27. Registrerade lokaler i Bureå socken vid utredningen 2017. För teckenförklaring se figur 21 ovan. För 

mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 4. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Skellefteå socken och stad 

Vid utredningen inom Skellefteå socken och stad registrerades 84 lokaler, varav 16 tidigare 

var kända i FMIS. 15 har utgått, varför 69 lokaler redovisas i Bilaga 5. Av dessa bedöms 21 

som fornlämningslokaler enligt Riksantikvarieämbetets generella rekommendationer. 

 

Hur fornminneslokalerna fördelas på fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, 

Bevakningsobjekt m.m. visas i tabell 8.  

 
Av fornlämningslokalerna har 16 tydlig förhistorisk karaktär; 1 gravgrupp (med tre 

rösen), ett långröse, fem lokaler med enstaka rösen, sju lokaler med enstaka 

stensättningar och två boplatser (varav en delundersökt).  

 

Därtill kommer en fornlämningslokal med en boplatsgrop i klapper. Denna har oklar 

kronologisk tillhörighet men kan på goda grunder antas vara förhistorisk.   

 

I övrigt har en fornlämning klar historisk karaktär; en husgrundslokal efter en gård 

(”bytomt/gårdstomt”). 

 

Bevakningsobjektet består av en grop, som antingen är en fornlämning eller en 

täktgrop. 

 

De 34 lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningar har alla sentida karaktär (men 

kan i några fall härröra från tiden före 1850) och består av en spånhyvel (”träindustri”), 

fem stenbrott, tre härdar, åtta bytomter/gårdstomter, fem enstaka husgrunder, en 

hägnad, tre lokaler med röjningsrösen, en plats med namn och tradition (Landåkers-

backen), sex lokaler med övriga lämningar, som inte kunnat funktionsbestämmas eller 

inordnas Riksantikvarieämbetets lämningstypslista (gropar, hamprötningsplats, skjut-

vall, stensamling) samt en stensättning som är undersökt och återuppbyggd vid slutet av 

1900-talet. Av dessa övriga kulturhistoriska lämningar kan gårds- och bytomternas 

eventuella gamla kulturlager ha medeltida eller möjligen ännu äldre ursprung, men de 

är ännu bebyggda och ges därför inte generell fornlämningsstatus. 

 

Två lokaler redovisas som undersökta och borttagna (förhistoriska boplatser) och en 

lokal är förstörd (bytomt). En lokal redovisas som fornlämningsliknande bildning (en 

kvartsåder utan synliga spår av bearbetning). 

 

Sammanfattningsvis har utredningsområdet i Skellefteå socken och stad utspridda för-

historiska gravar och färre klarlagda förhistoriska boplatser. Några indikationer i form av 

terränglägen bör dock kontrolleras närmare i ett utredningssteg 2. I nära anslutning till 

Skellefteälven finns flera by- och gårdstomter som har både befintlig bebyggelse, husgrunder 

och odokumenterade kulturlager med oklar omfattning och ålder. 
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Figur 28. Registrerade lokaler i Skellefteå socken och stad vid utredningen 2017. För teckenförklaring se figur 

21 ovan. För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 5. Underlagskarta: Terrängkartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 

Områden för vidare utredning (steg 2) 

Uppdragets uppgift att peka ut platser och områden som behöver undersökas närmare i ett 

utredningssteg 2 handlade om att bedöma var i landskapet indikationer finns för boplatser 

med fyndmaterial som gömmer sig i marken, men som kan identifieras i arkeologiska 

grävschakt.  

 

Det visade sig ganska snart att detta inte var en enkel uppgift att samordna. Alla åtta 

deltagande arkeologerna hade egna erfarenheter att avläsa marker med inriktning på hur 

forntida kuster bör ha inverkat på var man kan ha slagit sig ner för tillfälliga eller mer 

långvariga boplatser. Detta var i grunden bra och berikande för projektet, i synnerhet som att 

en samsyn fanns av betydelse för hur steg 2-områden bör väljas genom en kombination av 

topografi, jordart, hydrologi och kända referensexempel från såväl utredningsområdet som 

andra relevanta platser utmed främst den forna Norrlandskusten.   

 

Problemet som gjorde detta till en inte enkel uppgift att samordna var om inriktningen borde 

vara att ”för säkerhets skull” välja ut ett stort antar områden och platser, eller om urvalet 

skulle göras mer strikt, där sannolikheten för boplatsförekomst kunde bedömas som påtaglig. 

Problemet är inte enbart förknippat med olika arkeologers varierande erfarenheter av frågan. 

Det är även en realitet för den enskilda arkeologen, när marker som ska bedömas består av en 



66 
 

mosaik av topografiska och jordartsmässiga variationer, som är mer eller mindre lämpliga för 

tillfälliga boplatser eller mer långvariga sådana. Till problematiken hör att det finns exempel 

på boplatser, som inte förekommer i förväntade terränglägen, utan framstår som anomalier 

eller väcker stor förvåning när de hittas. Ett exempel på detta i nära anslutning till utrednings-

området är lokalen vid Fågelsvattnet (RAÄ Bureå 398, 399, 400 och 401), där en boplats med 

tomtningar från den yngre järnålder är lokaliserad till mycket stenig mark (i stället för sådan 

sandmark som kan uppfattas som mer attraktiv) på en plats som inte ser lämplig ut topo-

grafiskt i relation till den samtida kusten, som brukar vara en lokaliseringsfaktor. Man kan 

sammanfattningsvis konstatera att kunskapen om terränglägen för förhistoriska boplatser är 

bristfällig, trots att många har registrerats och trots att många arkeologer har betydande 

erfarenhet av frågan. 

 

Marker i utredningsområdet har mot bakgrund av problemet att göra bedömningar delats in i 

fyra redovisningsnivåer; 1) större områden med boplatsindikationer, 2) lokaler med 

påtagligt förhöjd risk, 3) lokaler med förhöjd risk och 4) lokaler med låg risk för dolda 

fornlämningar. Av dessa nivåer redovisas 2), 3) och 4) i objekttabellerna, se bilagorna 1-5.  

 

De större områdena med boplatsindikationer avser till ytan så stora områden, att de inte 

redovisas i objekttabeller. De har gynnsam topografi och jordart för förhistoriska boplatser, 

men det visade sig vid fältarbetet vara svårt att få fram tydliga eller avgörande indikationer på 

fyndmaterial trots dessa förutsättningar. 

 

Dessa större områden studerades särskilt vid fältarbetet 2017, med varierande resultat. Ett 

flertal avgränsade lokaler i dessa områden redovisas i objekttabellerna, men möjligen kan man 

överväga ytterligare fältinsatser i steg 2 i syfte att ta reda på om fyndmaterial går att få fram 

inom områdena utanför de avgränsade lokalerna enligt objekttabellerna. Områdena är 

ungefärligt och schematiskt angivna. De innehåller en mosaik av både bra boplatslägen och 

sådana lägen som inte uppfattas som bra boplatslägen. De har enbart studerats i utrednings-

området vid fältarbetet 2017, även om de i regel fortsätter utanför. 

 

Viktigt är att inte uppfatta dessa större områden som de enda i utredningsområdet som kan ha 

boplatser. Sådana kan finnas utanför dessa större områden, både i steg 2-områden enligt 

objekttabellerna och även ”gömda” i terrängen på platser där man erfarenhetsmässigt inte 

uppfattar boplatslägen.   

 

För lokaler som redovisas i objekttabellerna har grupperingen i tre nivåer grundats på att i 

nivå 2), lokaler med påtaglig förhöjd risk, råder enighet om detta hos de arkeologer som 

bedömt och granskat lokalerna i fråga. Möjligen kan urvalet ses som ett strikt urval lokaler. I 

nivå 3), lokaler med förhöjd risk, råder inte samma enighet om bedömningen. Här görs 

olika bedömningar i arkeologgruppen, vilket leder till en intressant diskussion om dessa 

lokaler har redovisats ”för säkerhets skull” eller om det trots svaga indikationer går att få fram 

fynd vid noggranna steg 2-undersökningar på dessa platser. Nivå 4), lokaler med låg risk, 

har undersökts särskilt vid utredningen och bedöms som i regel tillräckligt utredda för att 

kunna utgå i steg 2. De kvarstår i objekttabellerna för att motiveringar där anges till varför de 

kan föreslås avföras och inte prioriteras i en fortsatt utredning i steg 2. Se tabell 10. 

 

En ytterligare viktig utgångspunkt för urvalet steg 2-lokaler var att endast redovisa sådana i 

marker som helt saknar boplatslämningar som t.ex. kokgropar. Marker ca 50-100 m från 

kända sådana fornlämningar redovisas alltså inte som steg 2-områden trots att dessa marker 

mycket väl kan ha dolda boplatsytor. Dessa bör istället i första hand kontrolleras vid 
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arkeologiska förundersökningar. Någon exakt meterangivelse av avståndet från konstaterad 

fornlämning till förundersökningsområdets gräns har inte lagts fast vid utredningen. I stället 

har topografin fått avgöra från fall till fall. 

 

 
Tabell 10. Sammanfattning av utredningsresultatet vad gäller områden för vidare  

utredning (steg 2-lokaler). 

Steg 2-områden 

 Påtagligt 

förhöjd risk 

Förhöjd 

risk 

Låg 

risk 
S:a 

Bygdeå 2 4 - 6 

Nysätra 9 12 10 31 

Lövånger 2 4 5 11 

Bureå 3 4 - 7 

Skellefteå 4 3 - 7 

SUMMA 20 27 15 62 

 

 

Områden för vidare utredning (steg 2) i Robertsfors kommun 

I Bygdeå socken har fyra större områden (A, B, C, D, se figur 29 och figur 30) pekats ut och i 

Nysätra socknar två (E och F, varav område E också berör en mindre del av Bygdeå socken, 

se figur 30 och figur 31). Totalt har därtill 11 lokaler bedömts ha påtagligt förhöjd risk, 16 

lokaler förhöjd risk och tio lokaler låg risk för dolda boplatser (jfr tabell 10 ovan och figur 

32). Förutom dessa 37 lokaler finns anledning att söka dolda boplatser i anslutning till 

kokgropslokaler, fyndplatser och andra lokaler med speciella egenskaper enligt registreringen 

i objekttabellerna, vilket kan göras i samband med förundersökningar eller utökad steg 2-

utredning. 
 

Inom område A bedöms två lokaler ha påtagligt förhöjd risk för dolda fornlämningar 

och en lokal förhöjd risk i utredningsområdet (markerade på figur 29). För två av dessa 

baseras bedömningen på utförda provgrävningar i och nära registrerade gropar av 

svårbedömd karaktär. Provgrävningarna visade att själva groparna saknar sådant 

innehåll som ger fornlämningsstatus, men markerna nära omkring bör undersökas 

vidare. 

 

Inom område B gick det att fastställa en mindre boplats genom registrering av stenar 

som hade svag skörbränd karaktär enligt vad som gick att se i markberedningsspår i 

gynnsamt topgrafiskt läge vid rekognosceringen. Vid provgropsgrävning med sållning 

framkom brända ben som bekräftade fornlämningsstatus. Provgropar togs även upp på 

ytterligare några ställen inom område B (längre österut) utan att fynd påträffades. I 

området förekommer ett flertal kolbottnar som kan dölja sådana diskreta fynd som 

framkom på den konstaterade boplatsen. 

 

Inom område C förekommer boplatsgropar i klapper på moränhöjder, vilka bör vara 

indikationer på att någon boplats med fyndmaterial finns någonstans nedanför eller 

intill dessa gropar. På platser med till synes gynnsamma boplatslägen förekommer 

markberedning som ger mycket goda möjligheter att upptäcka skörbränd sten och andra 

fynd, men ingenstans har sådana indikationer gått att få fram i detta område. Två 

lokaler med förhöjd risk är markerade på figur 30, vilka bägge har kontrollerats 

noggrant vid tre olika tillfällen under utredningen i markberedningsspår utan 

identifierade fynd. Inga provgropsgrävningar utfördes i område C då markberednings-

spåren var många.  
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Inom område D redovisas en lokal med förhöjd risk. I denna förekommer en svår-

bedömd grop i sandig mark. Provgropsgrävning och sållning i gropen och ett område 

med ca 15 m i diameter kring gropen gav inga boplatsindikationer. I område D finns 

både boplatsgropar i klapper i höglänta lägen och kolbottnar på sandigare mark på lägre 

nivåer. Möjligen ska boplatser sökas längre från den kontrollerade gropen eller på andra 

platser i område D. 
 

Inom område E har tio lokaler bedömts ha låg risk. Samtliga dessa har bra terränglägen 

i forntida kustland, med inslag av sandiga fickor i stenig moränmark vid skyddande 

berghällar, där boplatser kan uppfattas som möjliga. Markberedning ger goda 

besiktningsmöjligheter på samtliga lokaler, vilka vid utredningen kompletterades med 

sållning av material vid provgropsgrävning. Lokalerna har kontrollerats noggrant vid 

minst tre olika granskningstillfällen vid utredningen, utan fyndiakttagelser. 
 

Inom område F har två boplatser konstaterats i kanter av befintliga åkrar som plöjts. 

Området har även gravar, kokgropar, en fyndplats för ett avslag, några svårbedömda 

gropar och stensamlingar (bevakningsobjekt) och flera svårutredda marker med bestånd 

av tät ungskog i sandig mark. I området bedömdes åtta lokaler ha påtagligt förhöjd risk 

för dolda fornlämningar och fem lokaler ha förhöjd risk. Området är en komplex miljö 

som även har lämningar efter kolning.  
 

I Nysätra socken har ytterligare en lokal bedömts ha påtagligt förhöjd risk och 

ytterligare sju lokaler bedöms ha förhöjd risk för dolda boplatser. Dessa redovisas på 

figur 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Område A och B 

med boplatsindikationer. 

Förutom större områden 

med gynnsam topografi och 

sandig mark (markerade 

med röd skraffering) 

redovisas även objekt som 

registrerades vid 

utredningen, se tecken-

förklaring figur 21 ovan. 

Underlagskarta: 

Fastighetskartan © 

Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 
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Figur 30 (ovan) och 31 (t.v.). Område C-E 

respektive F med boplatsindikationer. Förutom 

större områden med gynnsam topografi och sandig 

mark (markerade med röd skraffering) redovisas 

även objekt som registrerades vid utredningen, se 

teckenförklaring figur 21 ovan. Underlagskarta: 

Fastighetskartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018 
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Figur 32. Lokaler för vidare utredning (steg 2) av kategori 2, 3 och 4 i Robertsfors kommun. För tecken-

förklaring se figur 21 ovan. För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Områden för vidare utredning (steg 2) i Skellefteå kommun 

I Skellefteå kommun är ett större område med boplatslämningar och gravar känt sedan 

tidigare på Hedkammen/Harrsjöbacken (område G, se figur 32). I området, som ligger i Bureå 

socken, har även särskilda fördjupningsstudier inletts som redovisas under rubrik 

Markkemiska arbeten vid Hedkammen i Skellefteå kommun. Totalt i socknarna Bureå, 

Lövånger och Skellefteå (inklusive Skellefteå stad) har nio lokaler bedömts ha påtagligt 

förhöjd risk, 11 lokaler förhöjd risk och fem lokaler låg risk för dolda boplatser. 

 
Område G är till stor del ett arkeologiskt problemområde, inom vilket det är svårt att 

med säkerhet identifiera boplatsytor vid sidan om ett stort antal registrerade forn-

lämningar (gravar och kokgropar). I denna utredning bedöms en lokal ha påtagligt 

förhöjd risk för dolda fornlämningar i detta område. I övrig förekommer ett antal 

marker i anslutning till fornlämningar och bevakningsobjekt, som också bör undersökas 

i anslutning till fortsatta steg 2-undersökningar och/eller förundersökningar. Detta 

illustreras särskilt väl i området som studerats med markkemiska undersökningar (se 

nedan). 

 

I övrigt redovisas inga större områden i utredningsområdet inom Skellefteå kommun. 

Jordartsmässiga och topografiska förutsättningar förekommer här på sådana mindre 

lokaler som redovisas i objekttabellen. De lokaler som redovisas med låg risk är sådana 

som utöver vaga förutsättningar i jordart och topografi även har kontrollerats med 

provgropar och sållning, helt utan framkomna fyndindikationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 33. Ola Nilsson (Landskapsarkeologerna) och 

Elise Hovanta (Stigfinnaren Arkeologi och 

kulturhistoria AB) under provgropsgrävning inom 

område G. Foto: Lennart Klang 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 34. Område G (rödskrafferat) med boplats-

indikationer, se i övrigt teckenförklaring figur 21 ovan. 

I området förekommer två steg 2-områden och talrika 

fornlämningar med omgivningar som bör undersökas 

vidare vid förundersökningar. Underlagskarta: 

Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: 

Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 35. Lokaler för 

vidare utredning (steg 2) 

av kategori 2, 3 och 4 i 

Skellefteå kommun. För 

teckenförklaring se figur 

21 ovan. För mer 

detaljerade kartor med 

objekt id hänvisas till 

Bilagorna 3, 4 och 5. 

Underlagskarta: 

Terrängkartan © 

Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 
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Markkemiska arbeten vid Hedkammen i Skellefteå kommun 
Det område som särskilt studerades med markkemi redovisas på figur 36. Två syften med 

studien var att: 

 Med markkemiska metoder undersöka tidigare markanvändning i anslutning till ett 

område med ett 100-tal framinventerade gropar av varierande karaktär.  

 Med mindre provgrävningar och sondning undersöka i vilken utsträckning de 

framinventerade groparna kunde fastställas som fornlämningar respektive bedömas 

som sentida täktgropar eller naturbildningar. 

 

Den markkemiska undersökningen utfördes av MAL som en ÄTA. Provgrävningarna och 

sondningen utfördes som en del av det ordinarie utredningsarbetet. Detta samordnades så att 

båda insatserna skedde samtidigt, med kontinuerligt erfarenhetsutbyte och resonemang kring 

det undersökta området och de tillämpade metoderna. Sondning utfördes i samtliga gropar. 

Undersökningarna i övrigt utfördes selektivt och stickprovsmässigt. MAL analyserade totalt 

161 provtagningar från 157 provpunkter. Provgrävningarna berörde ett 30-tal gropar. 

 

Enligt MAL visar resultatet av deras undersökningar att ingen långvarig eller intensiv boplats-

aktivitet har förekommit i området (Bilaga 6). Inga entydiga svar kan ges om vilka aktiviteter 

som förekommit och kan förknippas med groparnas tillkomst och deras dateringar, men med 

hänsyn till att kokgopar förekommer i området och att jämförelser kan göras med tidigare 

markundersökta platser i närheten, utförda av MAL, kan slutsatsen dras att förhistorisk 

aktivitet med säkerhet har förekommit. Den markpåverkan som kan konstateras förefaller 

lågmäld och kan knappast ha gett upphov till betydande kulturlager, men MAL framhåller i 

sin rapport att ytterligare fördjupande undersökningar kan göras i syfte att mer precisera de 

många groparnas och intilliggande markers markkemiska innehåll och variationer. 

 

De ca 100 groparnas dimensioner, vanligen 0,5-1,5 m i diameter och 0,1-0,3 m djupa, med i 

regel upplagd vall kring kanten lägre än 0,1 m hög, gör att dessa kan vara naturbildningar 

(rotvältor), stubbtäkter, anlagda gropar från sen tid och anlagda gropar från äldre tider. 

Sondningen och provgrävningarna i valda gropar visade på en variation i groparnas morfologi 

och jordinnehåll. Gemensamt för dem var att brun sand dominerade, med inslag av 

rödfärgningar/rödbruna nyanser och vanligen svagt utvecklad blekjord, i vissa fall ingen 

synlig blekjord alls i sonden. 

 

 

Figur 36. Det område som valdes ut för särskilda fördjupningsstudier (S44) redovisas på kartan ovan med 

begränsningslinje och prickar för studerade gropar. Den studerade miljön ligger i ett stråk med talrika 

registrerade fornlämningar i och utanför utredningsområdet. Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Provgrävningarna, som begränsades till ca 30x30 cm stora ingrepp i gropars vall och sida 

(inte ner till ursprunglig botten), visade att gropar med sentida karaktär i vissa fall har tydliga, 

regelbundna gropsidor, och i andra fall har oregelbundna gropsidor, såsom man kan anta blir 

fallet när stubbar rycks upp. Det kan inte fastställas om skillnaderna har att göra med olika 

metoder för samma syfte (att ta upp stubbar) eller om de beror på olika funktioner och olika 

tidsskeden, men i relation till sondning ner i groparnas bottnar förefaller båda typerna i 

huvudsak kunna härröra från likartad aktivitet, troligen med samma tidsram i relativt sen 

historisk tid.   

 

För att belysa frågan om funktion för gropar av sentida eller svårbedömd karaktär (anlagda för 

särskilda ändamål eller uppryckta vid stubbtäkt) utfördes markkemi av MAL i ett 10-tal 

gropar. MAL konstaterade att undersökta gropar som preliminärt kunde uppfattas som 

anlagda inte hade signifikant förhöjda markkemiska värden jämfört med sådana som hade 

täktgropskaraktär. Ingen signifikant skillnad noterades heller jämfört med omgivande mark. 

Möjligen kan en svag tendens urskiljas att gropar, som kunde uppfattas som anlagda, hade 

något lägre värden än täktgropar och omgivande mark, d.v.s. att förväntade högre 

markkemiska värden vid anläggande av någonting speciellt jämfört med täktverksamhet 

uteblev. En rimlig slutsats, med beaktande av resultat av sondning i alla gropar av dessa 

groptyper, är att flertalet gropar inte kan särskiljas med avseende på funktion och dateringar 

av betydelse för bedömning av fornlämningsstatus. 

 

En iakttagelse som gjordes i gropar vid MAL:s provtagning, vid de 30x30 cm stora prov-

grävningarna och vid den systematiska sondningen var att relativt få gropar hade påtaglig 

blekjordsbildning. Tre av groparna som MAL undersökte, belägna ganska nära fastställda 

kokgropar, hade blekjord, varav två preliminärt hade uppfattats som anlagda och en som 

täktgrop vid provgrävningarna. Ytterligare några få gropar hade mer eller mindre blekjords-

bildning enligt provgrävningarna och sondningen. Sammantaget visade blekjordsbildning 

(och brist på blekjordsbildning) på betydande tolkningssvårigheter i relation till groparnas 

morfologi och olika djup enligt sondningen. 

 

Exempel på svårigheter är att förhistorisk aktivitet i liten omfattning kan ha påverkats 

sekundärt av både gamla rotvältor (i mindre omfattning?) och sentida stubbtäkter (i större 

omfattning?). Det går alltså inte alltid att tydligt se om en enskild grop enbart är ett resultat av 

en händelse, eller om fler än en händelse har samspelat och gett gropen dagens utseende. I 

förhistoriska boplatsgropar som övergavs kan tallar ha växt upp som flera hundra år senare 

avverkades och blivit föremål för stubbtäkt. 

 

Resultatet av provgrävningarna och sondningen, med stöd av markkemin, är samman-

fattningsvis att ett fåtal gropar kan fastställas som förhistoriska kokgropar (redovisas som 

fornlämningar i Bilaga 4), att enstaka gropar har egenskaper som motiverar en klassificering 

som boplatsgropar (redovisas som fornlämningar i Bilaga 4), att några gropar har vaga men 

speciella egenskaper som bör kontrolleras mer ingående (redovisas som bevakningsobjekt i 

Bilaga 4) och att flertalet gropar har sentida stubbtäktskaraktär (redovisas inte i Bilaga 4). Av 

dessa till synes sentida gropar kan det inte utslutas att ytterligare någon grop kan om-

klassificeras i samband med ytterligare arkeologiska insatser i t.ex. en eventuell fortsatt 

uppdragsarkeologisk process.  

 

Det kan tilläggas att ingen skörbränd sten, förutom i kokgroparna, eller annat fyndmaterial 

framkom, vid provgrävningarna, sondningen, markkemiprovtagningen eller okulär granskning 

i övrigt i området.   
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Eftersom provgrävningarna och markkemin inte berörde alla ca 100 gropar och all 

mellanliggande mark kan det inte helt uteslutas att ytterligare information av betydelse för 

fornlämningsbedömningar kan finnas i området, i så fall möjlig att komma åt vid 

förundersökningar och/eller utvalda stråk för sökschakt i ett utredningssteg 2. 

 

Ytterligare en tilläggskommentar är att gropar av sådan sentida karaktär som dominerar i det 

studerade området är mycket vanligt förekommande på sandiga marker i och utanför 

utredningsområdet, bl.a. i utredningsområdet längre norrut på andra sidan Hedkammen, där 

sådana gropar liksom i det specialstuderade området förekommer tillsammans med kokgropar. 

Generellt visar sondning och gropmorfologi på två tydligt åtskiljbara tidsskeden, varav ett i 

förhistorisk tid för kokgroparna och ett i sen historisk tid då stubbtäkter var vanligt före-

kommande. Det kan antas att stubbrytningen blev särskilt vanlig i samband med ökad tillgång 

på stubbar genom dimensionsavverkningarna vid främst 1800-talets sista årtionden, som 

innebar att man endast tog ut skogens grövsta träd och lät de klenare dimensionerna vara kvar 

för att växa till sig. 

 

 

Tolkning 
Denna arkeologiska utredning steg 1 mellan Bygdeå och Skellefteå har resulterat i 

registreringar och bedömningar av ett stort antal tidigare okända fornminnen. 

 

Varje fornminneslokal har en eller flera fornminnen. T.ex. kan en lokal utgöras av ett gravfält 

med ett 10-tal fornlämningar (rösen och stensättningar), medan andra gravlokaler har endast 

en fornlämning (röse eller stensättning). Antal fornlämningar i relation till antalet forn-

lämningslokaler beror på hur man räknar. Gravar och andra förhistoriska objekt är enklare att 

räkna jämfört med hur varje husgrund, brunnar och annat inom t.ex. lägenhetsbebyggelse kan 

räknas. Uppskattningsvis kan ca 600 lämningar ha registrerats på de 240 fornlämnings-

lokalerna och kanske ännu fler på de övriga fornminneslokalerna. Det är dock knappast 

relevant att fastställa dessa summor i samband med analyser och vetenskapliga tolkningar av 

utredningsresultatet – viktigare är att utgå från antalet lokaler och de egenskaper som 

redovisas i objekttabellerna.  

 

Nytillskotten består av ett stort antal fornminnestyper, både sådana som prioriterats vid 

tidigare fornminnesinventeringar i området (rösen, stensättningar, kokgropar, boplatsgropar 

etc.) och sådana som tidigare inte prioriterats men redovisats selektivt (kolbottnar, tjärdalar, 

husgrunder etc.). Tillskotten av förhistoriska gravar förekommer främst i miljöer där sådana 

redan hade registrerats tidigare. Tillskotten boplatslämningar, inklusive boplatsgropar, har 

tillförts både i anslutning till miljöer där sådana tidigare var kända och i helt nya stråk. Föga 

överraskande är att kolbottnar är vanligt förekommande kring Robertsfors bruksmiljö, men 

möjligen något överraskande är att de i det närmaste saknas i närbelägna Nysätra socken inom 

utredningsområdet.  

 

Sammantaget är nytillskotten fördelade i utredningsområdet så att socknarna Bygdeå och 

Bureå har flest lokaler per ytenhet i utredningsområdet. Nytillskotten är betydligt glesare 

fördelade i socknarna Lövånger och Skellefteå, medan Nysätra socken intar en mellan-

ställning i antalet registrerade lokaler per ytenhet. Denna ojämna utbredning på sockennivå i 

utredningsområdet beror främst på landskapets varierande topografi och karaktär. Troligen 

kan även andra faktorer, t.ex. markägarförhållanden och avstånd mellan gårdar och 
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utmarksföreteelser, förklara fornminnesutbredningen av t.ex. kolbottnar och andra 

lämningstyper från historisk tid. 

 

Svar på frågeställningar nedan baseras på objekttabellernas innehåll och relationen mellan där 

ingående fornminnen och omgivande landskap, främst i utredningsområdet, men med vissa 

utblickar utanför. 

 

 

Förhistoriska boplatser – många eller få, intensivt eller extensivt använda, långvariga 

eller kortvariga? 

Utredningsområdets registrerade boplatser är färre än förväntat med ledning av tidigare 

inventeringar och arkeologiska utredningar både i och utanför utredningsområdet. Enligt 

sammanställningar i länsstyrelsens arkeologiska handlingsprogram är boplatser den mest 

frekventa lämningstypen i länet, följd av härdar, fångstgropar och tjärdalar (Karlsson 2014 sid 

31). Handlingsprogrammet, som redovisas på länsnivå, framhåller att det förekommer tydliga 

skillnader mellan fornlämningstyper i kust- och inlandskommuner, men att det inte gäller för 

boplatser. Handlingsprogrammet visar att boplatser är vanligt förekommande över hela länet. 

 

Färre registrerade boplatser än förväntat kan antas sammanhänga med att utredningsområdet i 

stor utsträckning visade sig sakna platser där topografi, jordarter och hydrologi samspelar på 

ett gynnsamt sätt, vilket inte helt gick att förutse i fältförberedelserna, men blev tydligare vid 

fältarbetet. En annan förklaring kan vara att boplatser återstår att hitta genom fördjupade 

insatser i utredningssteg 2.  

 

Även om boplatser kommer fram i steg 2 är intrycket efter steg 1 att kortvariga och extensivt 

nyttjade boplatser förekommer i begränsad omfattning i utredningsområdet. Större, mer 

intensivt eller kontinuerligt återanvända boplatser förekommer i första hand på andra platser, 

utanför utredningsområdet. Tolkningen baseras på att inga boplatsvallar med skärvstenar eller 

andra synliga fynd, inga skärvstenshögar och inga koncentrationer av fornfynd med t.ex. 

keramik och järnslagg har framkommit såsom på andra platser utmed forna Norrlandskusten 

och i inlandet. Keramik och järnslagg kan absolut finnas gömt i marken, men troligen inte i 

sådan större omfattning i utredningsområdet som skulle kunna antas med ledning av tidigare 

iakttagelser och indikationer i närområdet (enligt Sundqvist 1993, Östlund 1997, Andersson, 

Sander & Östlund 1998 och MAL 1998). 

  

Harrsjöbacken-Hedkammen i Bureå socken är känt sedan tidigare genom ett stort antal 

registrerade fornlämningar och utgrävningar i några få. Vid den nu utförda utredningen i 

denna fornlämningsmiljö, med fördjupningsstudier genom miljöarkeologi, provgropsgrävning 

och tämligen intensiv sondning, framkom inga indikationer på särskilt omfattande förhistorisk 

verksamhet i den undersökta delen av utredningsområdet, även om dåtida aktiviteter med 

säkerhet ägde rum.  

 

I närbelägna Harrsjöbacken strax öster om utredningsområdet har mer omfattande boplats-

aktiviteter konstaterats, med dateringar som tyder på återkommande aktiviteter under flera 

hundra år, både under äldre och yngre järnålder. Det specialstuderade delområdet vid 

Hedkammen i utredningsområdet kan till skillnad från Harrsjöbacken tolkas som en mer 

tillfälligt nyttjad plats p.g.a. topografiska och hydrologiska förutsättningar. Harrsjöbacken 

hade under en följd av århundraden bättre förutsättningar för återkommande aktiviteter. Det 

specialstuderade delområdet i utredningsområdet var attraktivt för boplatsaktiviteter vid 

havsstranden under en kortare tid, innan landhöjningen i det relativt flacka landskapet flyttade 
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strandlinjen ner till Harrsjön och ändrade attraktiviteten för strandnära aktiviteter. Det fanns 

under en kortare tid förutsättningar för en omfattande intensiv bosättning kring de registrerade 

kokgroparna, men de utförda specialstudierna tyder på att så inte var fallet. I stället blir 

tolkningen att mer extensiva och lågmälda boplatsaktiviteter ägde rum inom det 

specialstuderade delområdet. 

 

Det större området vid Heden i Nysätra socken (figur 31) kan möjligen vara ett undantag från 

huvudintrycket att boplatser i utredningsområdet i första hand är få, kortvariga och extensivt 

nyttjade. Där behövs arkeologiska fördjupningar före en mer genomtänkt tolkning.  

 

I övrigt kan konstateras att de enskilt troligen bästa boplatsindikationerna i utredningsområdet 

vid en arkeologisk utredning steg 1, skörbrända stenar, inte alltid identifieras såsom generellt 

förväntas. Orsaken är svårtolkad – möjligen samspelar stenarnas mineralsammansättning och 

förhistoriska rutiner så att den skörbrända stenen ibland i stort sett saknas både i boplatsvallar 

(jfr Harju & Sandén u.å.) och på boplatser utan synliga hyddlämningar. T.ex. har den konsta-

terade nyfunna boplatsen i markberedningsspår (R91 i objekttabellen för Bygdeå socken) 

endast fåtaliga synliga stenar, vilka förefaller obetydligt skörbrända och därmed arkeologiskt 

svårbedömda. Naturligt kantiga stenar har i det närmaste samma utseende. Iakttagelsen stärker 

tolkningen att boplatser i utredningsområdet företrädesvis har begränsad användningstid.  

 

Kortvariga strandhugg vid forntidens kuster kan mycket väl ge upphov till platser som inte 

identifieras vid arkeologiska utredningar av att fyndmaterial deponeras i otillräcklig 

omfattning. Det tillsammans med utredningens registreringar och fältiakttagelser i övrigt leder 

till tolkningen att förhistoriska boplatser där man intensivt eller långvarigt bodde saknas eller 

är sällsynta i utredningsområdet, men att platser med relativt kortvariga och extensiva 

bosättningar förekommer. 

 

 

Förhistoriska gravar – är sådana väl kända sedan tidigare inventeringar eller kan 

nytillskott förändra bilden av deras utbredning och karaktär? 

Nyregistreringar och nya beskrivningar av tidigare kända förhistoriska gravar i utrednings-

området har gett överraskande nytillskott. Nyregistreringar i Lövångers socken, där 

fornminnesinventering utfördes på 1950-talet med begränsad erfarenhet av övre Norrlands 

fornlämningssituation, är mer förväntade än de som kommit fram i delområden som 

fornminnesinventerades med tämligen hög ambitionsnivå 1989 och 1992 inom främst Nysätra 

socken. Den nu kända fördelningen har främst förtätat utbredningen i stråk där de redan var 

kända, även om enstaka exempel kan ges på nya miljöer med tidigare inga kända gravar. 

 

Utbredningen med viss förtätning förändrar knappast tolkningen av gravarna roll i samtida 

samhällen. I relation till kända boplatser är intrycket att gravarna till stor del har lokaliserats 

till samtida kuster och till platser som kan antas ha valts i ett kustperspektiv, d.v.s. utsedda 

från havet. Beroende på topografi och fortsatt tillgänglighet efter landhöjning kan grav-

platserna ha återanvänts i senare tidsskeden. Det är också troligt att gravar med anknytning till 

ett begynnande jordbruk under yngre järnålder eller till annan järnåldersanknytning (t.ex. 

samlingsplatser) kan ha anlagts mer indraget från samtida kust, men utredningsresultatet kan 

knappast ge upphov till några mer specifika tolkningar i den frågan. 

 

Däremot finns iakttagelser vid utredningen som ändrar gravarnas kända morfologiska 

variationer i regionen. Tidigare kanske slentrianmässiga uppfattningar, att mittpartier i rösen 

och stensättningar varit föremål för plundring eller insjunkning när en träkonstruktion 
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kollapsat, kan i utredningsresultatet omtolkas till att det har förekommit rösen och 

stensättningar som byggts ringformiga. Företeelsen ”ringröse” är inte okänd i landet, men 

ovanlig eftersom plundring, omplockningar och insjunkningar är betydligt mer vanligt i 

gjorda registreringar. Vid Broträsk i Lövångers socken finns ett sådant röse, tidigare bedömt 

som plundrat, men nu vid utredningen bedömt som ringröse. 

 

Ett 10-tal ringrösen är kända i hela landet enligt FMIS 2017, samtliga söder om Mälaren. Fler 

kan finnas registrerade som rösen med utplockat mittparti vilka borde ombedömas till 

ringrösen såsom det vid Broträsk. I nuvarande kunskapsläge enligt FMIS är Broträskröset 

dock helt unikt utmed Norrlandskusten. Det finns anledning att reflektera över att även 

enstaka andra registrerade rösen och stensättningar i utredningsområdet faktiskt har en 

tendens till att ha byggts på samma sätt, om än inte lika tydligt. Det kan också läggas till att 

ett fåtal boplatsvaller i klapper har liknande uppbyggnad. Här ger inte utredningsresultatet 

tillräckligt underlag för nya tolkningar om ringrösen och andra byggda liknande 

stenformationer, men det är möjligt att här peka på en forskningsuppgift som är angelägen – 

att helst med hjälp av undersökningar i dessa speciella stenformationer ta fram ett underlag till 

tolkningar om funktion och roller i samtida samhällen. Med hänsyn till att ringröset vid 

Broträsk förefaller helt unikt är det dock inte lämpligt med exploateringsgrävningar och 

borttagande. Ringröset är viktigt att bevara för besökare och för att närmare kunna studeras ur 

olika aspekter vid framtida forskning. 

 

Man kan notera att Gustaf Hallström gör en intressant reflektion i samband med utgrävningen 

i det närbelägna gravfältet RAÄ Lövånger 13:1, där han hittade och tillvaratog en bronsnål i 

en kista av stenar (SHM invnr 23176). I dåvarande kunskapsläge skriver han att nålen är 

intressant för att typen är sällsynt i skandinaviska fynd ”och dessutom uppträder – fastän i 

något skiljaktiga varianter – söder om Östersjön”, ”på Gotland” och ”på Själland” (Hallström 

1949 sid 49). Han skriver att nålfynd från bronsålder då över huvud taget var sällsynta utmed 

Norrlandskusten (a.a. sid 50). Oavsett om fler nålfynd från bronsålder senare framkommit kan 

man konstatera att Hallström på 1940-talet gör samma analys av bronsnålens geografiska 

sammanhang som också kan göras efter identifieringen av det närbelägna ringröset, att det 

förefaller närmast unikt i Norrland och kan vara mycket ovanligt längre söderut i landet.  

 

Ytterligare en nytolkning som kan vara unik för Norrlandskusten är att stensamlingar i 

skrevor vid intilliggande gravrösen på berghäll i denna utredning bedöms som stensättningar 

och inte som utslängd stenfyllning från plundring av det intilliggande röset. Bedömningen 

grundas på att det intilliggande röset inte förefaller så omplockat och förstört som det bör ha 

varit om det skulle handla om utslängda stenar till skrevor intill, att stensamlingarna i 

skrevorna förefaller välbyggda och att det nationellt är välkänt att stenpackningar av denna 

typ förekommer vid gravrösen i liknande miljöer. Flera exempel finns på Västkusten, både 

registrerade vid fornminnesinventering och bekräftade vid utgrävningar, men veterligen inga 

utmed Norrlandskustens rösemiljöer utom möjligen antydningar enligt registreringar i FMIS 

och i utförda undersökningar. Det är oklart om de regelmässigt är gravar eller har annan 

rituell funktion, varför de ibland benämns stenpackningar vid utgrävningar. Eftersom 

stenpackning som term inte används i RAÄ:s lämningstypslista är benämningen stensättning 

relevant för redovisningen i FMIS.  

 

Det är även oklart vilken datering stenpackningarna i fråga har. De behöver inte vara samtida 

med det intilliggande röset och det kan finnas anledning att undersöka om de, såsom i fjällen 

och i Nordnorge, kan ha en samisk koppling (jfr Manker 1961, Schanche 2000 och Fossum 

2007a). 
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Sammanfattningsvis har förvånansvärt många nyregistreringar av förhistoriska gravar gjorts 

främst i Nysätra socken, där även stenpackningar i skrevor har registrerats som stensättningar. 

Därtill bidrar nya iakttagelser om tidigare oregistrerade gravtyper i bl.a. Lövångers socken till 

en nyanserad delvis ny bild av hur det förhistoriska gravbyggandet såg ut i regionen.  

 

 

Förhistorisk markanvändning – finns exempel på fångst, utvinning av råmaterial för 

redskap och andra aktiviteter i utredningsområdet? 

Förutom boplatser och gravar saknas tydliga lämningar som med säkerhet kan förknippas med 

förhistorisk markanvändning i utredningsområdet, men indikationer finns, främst i form av 

brytningsytor och anläggningar i klapperstensfält.  

 

Inga fångstgropar eller andra säkert förhistoriska fångstindikerade lämningar har registrerats 

vid utredningen. Detta kan möjligen uppfattas som något förvånande eftersom ett stort antal 

fångstgropar finns registrerade i bl.a. Skellefteå socken och utgör den tredje vanligaste 

lämningstypen i länet enligt länsstyrelsens arkeologiska handlingsprogram (Karlsson 2014 sid 

31). Förklaringen till att inga fångstgropar har registrerats bör vara att fångstgroparna mer 

tillhör inlandet och att utredningsområdet huvudsakligen berör sådana marker som inte kan 

uppfattas som attraktiva för gropfångst. Där undantag finns, t.ex. på Hedkammen i Bureå 

socken, visar det sig att fångstgropar är kända i nära anlutning till men utanför utrednings-

området. Troligen är det tillfälligheter och geologiska förhållanden som gjort att fångstgropar 

inte anlagts i utredningsområdet, men ganska nära. 

 

Brytningsytorna har registrerats som fornlämningar på några få platser (kvarts- eller 

kvartsitbrott), troligen från utvinning av råmaterial för förhistoriska redskap. Dateringar är 

inte helt klarlagda, men det troliga är att brytningsytorna är exempel på att man rörde sig i 

landskapet för att samla in material som man tog med till de förhistoriska boplatserna eller 

tillfälliga uppehållsplatser för bearbetning till redskap. Tolkningen stöds av att förhistoriska 

boplatsindikationer finns ganska nära de registrerade brytningsytorna.  

 

Boplatsgropar och boplatsvallar i klapper är anläggningar som saknar klarlagd datering men 

som på goda grunder kan förmodas vara förhistoriska. I FMIS avser denna terminologi att de 

antas ha anlagts på eller i närheten av platser där man också bodde eller åtminstone uppehöll 

sig på tillfälliga lägerplatser. Troligen är dessa lämningar huvudsakligen förvarings-

anläggningar och förrådsgropar, men kunskapen om dem är mycket liten. Ingen vet med 

säkerhet om de exempelvis generellt hör de till förhistoriska kuster, till samiska förråd mer i 

inlandet eller är ett uttryck för utmarksaktiviteter i närbelägna byar under historisk tid. Om de 

är förrådsanläggningar, och man tagit det som förvarats från groparna, finns i normalfallet 

inga artefakter att hitta vid arkeologiska undersökningar som tydligt ger en datering och en 

preciserad funktionsbestämning. 

 

Registrering och tolkningsproblem rörande dessa anläggningar i klapper kan sägas ha inletts 

med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i övre Norrlands kustland vid mitten av 

1980-talet, då karaktärsfornlämningar för området identifierades och deras sammanhang 

diskuterades (Klang 1988). Innan dess hade anläggningar i klapper i huvudsak avfärdats som 

sentida. Vid kunskapsuppbyggandet inom ramen för fornminnesinventeringen från mitten av 

1980-talet valdes en lokal vid Slyberget nära Robertsfors ut för en inledande pilotstudie 

(Sjöberg 1992, Sanell 1993), där kartering, konstruktioner, dateringsförsök, funktion och 

sammanhang studerades i samarbete mellan fornminnesinventeringen och Umeå universitet. 

Den preliminära tolkningen då före pilotstudien var att anläggningarna generellt var 
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förvaringsanläggningar från främst förhistorisk tid, möjligen i vissa fall även någon form av 

hyddor för övernattningar. Dock var det osäkert om den förhistoriska tiden hade anknytning 

till samtida kuster i pilotstudiefallet (i så fall stenålder) eller till inland (i så fall t.ex. järn-

ålder). En försiktig slutsats, vid pilotstudien och sammanhängande inventeringsresultat från 

övre Norrlandskusten i övrigt, var att förvaring i klapper kan ha varit relevant i både kust-

miljöer och inlandsmiljöer under hela den tid man levde på jakt och fiske, d.v.s. hela den 

förhistoriska tiden och möjligen även fortsatt under medeltiden och senare historisk tid i vissa 

landskapsstråk. Vid pilotstudien på Slyberget framkom dateringar som visade att de under-

sökta groparna existerade under medeltiden och möjligen vid sen vikingatid (Sjöberg 1992), 

men det visade sig betydligt svårare att fastställa när det anlades.  

 

Genom åren har några få arkeologiska undersökningar utförts i boplatsgropar i klapper utmed 

Norrlandskusten, vilka vanligen varken kunnat datera eller hitta artefakter som leder till några 

nya hypoteser eller slutsatser. Sammantaget stöds hypotesen om att något i groparna har tagits 

därifrån. Tyvärr saknas försök att jämföra utgrävda gropar i klapper med olika typer av 

registrerade sådana – vi vet inte om det enbart är en typ eller flera groptyper som blivit 

utgrävda arkeologiskt (det finns bl.a. stora, små, runda, ovala, och med olika konstruktions-

detaljer som flyttblock i kanten, olika nivåer över havet, relation till andra fornlämningar etc.). 

Ett vetenskapligt problem tycks vara att undersökare av gropar i klapper i regel endast har 

tittat på den enskilda gropen och inte gjort försök att sätta den i sitt regionala sammanhang. 

Ingen utförd utgrävning verkar ha gjorts utifrån en regional studie där man väljer under-

sökningsobjekt med valda egenskaper i syfte att göra jämförelser mellan olika typer av 

boplatsgropar och boplatsvallar i klapper. Möjligen uppfattas det som ett problem att vissa 

registrerade anläggningar i klapper kan sakna sådana beskrivningar som behövs för att göra 

relevanta jämförelser av konstruktionsdetaljerna. 

 

Ett undantag från att inga artefakter hittas finns i Skellefteå på en plats ca 1 km norr om 

utredningsområdet (RAÄ Skellefteå stad 262:1), där en arkeologisk delundersökning av en 

boplatsgrop i klapper resulterade i att ett ”troligt provblock i kvarts” hittades 10 cm ner i 

gropen (Andersson & Granholm 2013). Blocket ska ha slagmärke och slagbula som tyder på 

att kvaliteten har kontrollerats inför forntida redskapstillverkning, vilket i kombination med 

fyndomständigheterna tolkades som att gropen ”nyttjats under förhistorisk tid” (a.a.). 

Undersökningsrapporten saknar resonemang om hur provblocket har med gropen att göra. 

Ungefär halva gropen men i princip ingenting av omgivande vall undersöktes, och jämförelser 

görs inte med andra gropanläggningar i klapper.  

 

Tolkningar baserade på markkemiska analyser vid utförda arkeologiska undersökningar av 

enstaka gropar i klapper i Norrbotten har framförts om att björknäver förekommit i groparna 

och att småvilt eller mest troligt flyttfåglar från inlandet har fångats vid höstjakt och 

deponerats som matförråd i groparna (Bennerhag & Palmbo 2016). Tolkningen tar stöd av 

källor från historisk tid som omtalar sjöfågeljakt med nät, men har inte tagit det stora antalet 

boplatsgropar och de ibland tillhörande boplatsvallarna som finns i klapperfält utmed 

Norrlandskusten i beaktande, inte heller hur boplatsgroparna generellt förhåller sig till andra 

fornlämningar. Beaktas helhetsbilden av klapperanläggningar utmed Norrlandskusten 

framstår sjöfågeljakt och förvaring av fåglar som matförråd efter fångst i nät som en mycket 

smal och osäker tolkning i det enskilda fallet, och föga rimlig som generell tolkning. 

 

En mer rimlig generell tolkning är att anläggningarna är matförråd, med möjlighet att förvara 

den mat som man har anledning att förvara, i klappergropar för att dessa är relativt enkla att 

bygga och öppna. Skulle de höra till historisk tid borde traditioner och/eller skriftliga källor 
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finnas om deras användning. Går vi tillbaka till medeltid och tiden närmast innan, då källorna 

är få eller saknas, skulle groparna hypotetiskt kunna sättas i samband med samiska visten, 

men problemet med den tolkningen är att sådana visten med samtida datering saknas i det 

arkeologiska materialet i anslutning till klapperfältens landskap. 

 

I nuvarande kunskapsläge, trots att det är bristfälligt, är det troligt att flera av dessa gropar i 

klapper hör till den förhistoriska landskapsanvändningen, kanske de till och med är karaktärs-

fornlämningar från förhistoriska tider. Det är frestande att sätta många av anläggningarna i 

klapper i utredningsområdet i samband med de närliggande äldsta bosättningar som hittills 

framträder i det arkeologiska materialet, boplatser från tiden kring ca 2000 år f Kr, och tiden 

närmast därefter (äldre bronsålder). Den tidens boplatser och gravrösen finns kring nuvarande 

50- och 40-meterkurvorna över havet (jfr Bergvall & Salander 1996). Många av boplats-

groparna i klapper ligger på samma nivåer, och så gör även gravrösen och några få kända 

boplatser mellan Bureå och Tjärn, där särskilt många gropar i klapper har registrerats vid 

utredningen. Det är också frestande att fundera på boplatsvallarnas likheter med ringrösen och 

vissa boplatsgropars likheter med stensättningar som har skålformigt mittparti, men här 

behövs riktad forskning innan det går att lägga fram en underbyggd tolkning om dessa 

likheter och fornlämningarnas funktion.  

 

 

Samiska visten, offerplatser etc. – möjliga att identifiera i utredningsområdet? 

Samiska visten med karaktäristiska härdar efter kåtor är sällsynta i det arkeologiska materialet 

utmed Norrlandskusten, men enstaka är kända, dock sällan daterade (FMIS, Fossum 2007b). 

En förklaring kan vara att de är svåra att upptäcka, men med hänsyn till att talrika härdar har 

hittats mer i inlandet och fjällområdet förefaller en sådan förklaring inte som den mest 

relevanta. Ännu svårare kan det vara att hitta offerplatser i och med att sådana inte har ett 

utseende som påtagligt skiljer sig från t.ex. naturbildningar (Manker 1957, Hedman 2003). 

 

Utredningsresultatet ger knappast upphov till underbyggda tolkningar om visten och 

offerplatser i kustlandet, men bekräftar möjligen tidigare uppfattning att sådana endast är 

möjliga att identifiera i liten omfattning. Underlag till frågan om hur representativa gjorda 

registreringar är finns knappast. 

 

I utredningsområdet finns några få ort- eller naturnamn med anknytning till frågan om 

samiska visten. Något söder om Robertfors finns namnet ”Lappkåtamyren” i ett område där 

inga härdar eller andra indikationer på lämningar har gått att få fram vid utredningen, 

möjligen kan sådana finnas utanför utredningsområdet. Tillfrågade sagespersoner, både 

närboende som vistats mycket i markerna och företrädare för samebyn, har inte kunnat berätta 

om lämningar i området. Inga indikationer utom namnet identifierades vid fältarbetet. 

 

Ytterligare ett namn att reagera på i utredningsområdet är ”Trollåsen” och bredvidliggande 

”Trolltjärnen” i Bureå socken. Möjligen kan namnen indikera att någonting som uppfattats 

mystiskt ska ha ägt rum, kanske samiska offerriter (men det kan även finnas alternativa 

förklaringar till namnen, som inte noterats vid utredningen). Vid närbelägna Fågelsvattnet 

utanför utredningsområdet finns en sådan karaktäristisk lokal med härdar efter ett samiskt 

viste som i övrigt förefaller ovanliga utmed Norrlandskusten. På Trollåsen, i utrednings-

området, finns ett flertal svårtolkade stenformationer i klapper, huvudsakligen gropar, i flera 

fall intill större block. Terminologiskt redovisas dessa gropar som boplatsgropar vid 

utredningen. Terräng, namn och känd fornlämningssituation gör att miljön här mellan 

Fågelsvattnet och Holmsjön (med omgivningar) kan vara en del av ett samiskt visteområde, 
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en tolkning som är svagt underbyggd men inte helt orimlig. Det kan läggas till att härdarna 

vid Fågelsvattnet är kända och C14-daterade (Viklund 2000), men inte registrerade i FMIS. 

Dateringen antyder att de hör till tiden efter 1600-talets mitt, men ramarna för vistet är långt 

ifrån klarlagda, särskilt med hänsyn till att miljön kring Fågelsvattnet också har tomtningar 

med dateringar från yngre järnålder (a.a. registrerade i FMIS).  

 

En miljö med tydlig samisk anknytning i utredningsområdet finns vid Båtvikstjärnen, också i 

Bureå socken. Här har en karaktäristisk samisk härd registrerats vid utredningen vid foten av 

Jonberget. I närheten, uppe på Jonberget, finns ytterligare någon härd samt även här ett flertal 

anläggningar i klapper. Härden uppe på Jonberget är svårbedömd – är antingen en sentida 

rastplats eller en kåtaplats, vilket gör att fornlämningsstatusfrågan inte kan avgöras utan 

närmare undersökning. Här tillåter utredningsresultatet knappast en tolkning av vistets influens-

område, men intressanta frågor kan ställas för vetenskapliga undersökningar och analyser. 

 

I övrigt har utredningen registrerat härdar som morfologiskt och terrängmässigt i första hand 

bör bedömas som anlagda i sen tid som rastplatser vid t.ex. jakt eller skogsbruk. Det kan inte 

helt uteslutas att någon av dessa har samisk anknytning, men i så fall troligen från 1900-talet 

eller möjligen från det sena 1800-talet. 

 

Det sammanfattande svaret på frågan om samiska visten och offerplatser kan identifieras i 

utredningsområdet är att en kåtaplats har registrerats vid Båtvikstjärnen nedanför Jonberget och 

att indikationer finns i övrigt som bekräftar antagandet att sådana platser är svåra att upptäcka, 

alternativt är relativt ovanliga utmed Norrlandskusten. 

 

 

Jordbruksrelaterade strukturer – vad karaktäriserar dessa i utredningsområdet? 

Utredningsområdet berör främst skogsmark med myrmarker som i stor utsträckning dikats ut 

för ängsbruk och odlingar utan att bebyggelse lokaliserats till dessa platser, med undantag för 

att torp och fäbodar har anlagts på några få av de för jordbruksändamål utdikade markerna. I 

regel har dessa ängsmarker och odlingar övergivits, vilket även gäller för fäbodar och många 

torp. Kvarvarande jordbruksmarker finns främst närmare byar och gårdar. Ännu brukade 

marker har till stor del också dikats ut så att tidigare ängsmarker blivit åkrar. 

 

I jordbrukslandskapets framväxt har framför allt sentida lämningar noterats vid utredningen. 

Orsaken är att gamla åkrar ännu i dag brukas och att det främst är sent upptagen odlingsmark 

som övergivits och därmed står i fokus för en utredning som fokuserar på övergivna strukturer.  

 

Det generella intrycket vid fältarbetet i relation till jämförelser med historiska kartor är att stor 

aktivitet utbröt i anslutning till laga skiftet och den befolkningsökning som blev påtaglig under 

1800-talets andra hälft och som fortsatte in i 1900-talet. Denna aktivitet i odlingsmarker har 

omformat gamla åkrar och skapat nya. Resultatet av processen blir att få eller inga lämningar 

identifieras som har kvarvarande spår efter sådan fossil åkermark som registreras som 

fornlämningar.  

 

I processen med uppodling har bebyggelsen också i stor utsträckning förnyats på gamla gårds- 

och bytomter. Enstaka gamla gårdstomter, som i normalfallet fick ny bebyggelse i samband 

med expansionen efter laga skiftet, har sedermera övergivits. De allra flesta är ännu bebyggda 

även om villor kan ha ersatt bondgårdar. Torp har tillkommit sedan 1600-talet, och även sådana 

kan ha fått ett uppsving efter laga skiftet. Fäbodar kan ha en äldre historia och framstår som 
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särskilt intressanta kulturhistoriskt, eftersom de speglar tidigare livsvillkor, som inte längre 

förekommer. 

 

Gårdar, fäbodar och torp representerar generellt en äldre struktur än de in i 1900-talet använda 

intilliggande åkermarkerna. Där husgrunder nu registrerats och bedömts som fornlämningar vid 

utredningen förekommer i regel omgivande odlings- och ängsmarker som tillkommit i både 

äldre och yngre tidsskeden, och där marken regelmässigt fortsatte att brukas efter bebyggelsens 

avveckling. Den fortsatta brukningen gör att övergiven odlingsmark på dessa platser regel-

mässigt har en yngre prägel och därför inte generellt får fornlämningsstatus, eftersom spåren 

efter äldre tiders bruk sällan bevaras vid den fortsatta brukningen. Dessa yngre bruknings-

strukturer har ändå ett kulturhistoriskt värde som bör tillvaratas, t.ex. i samband med skydds- 

och fornlämningsområden kring tillhörande husgrunder, bedömda som fornlämningar. 

 

Sammanfattningsvis har 1800-talet och det tidiga 1900-talet ett mycket stort antal jordbruks-

relaterade lämningar och företeelser i skogarna och bebyggelsen. Man kan med fog påstå att 

denna tid har satt en tydlig prägel på landskapet, utom där gamla gårdar med åkrar breder ut sig 

och där fäbodar och äldre torp anlagts i tidigare skeden. Denna tolkning är huvudförklaringen 

till att ett stort antal övergivna åkrar och stenröjningsspår inte registrerats vid utredningen. 

 

 

Bruksmiljön Robertsfors – hur har den påverkat landskapet runt om? 

Järnbruket vid Robertsfors fick sin lokalisering på 1750-talet av vattenkraften i Rickleån och att 

träkolsförsörjningen ansågs säkerställd genom inköp av några hemman i området (Åsander 

1974). Det är troligt att landskapet runt omkring påverkades i olika grad vid olika tidpunkter. 

Hemmansägare ska tidvis ha satts sig emot leveranser till bruket, men träkolsförsörjningen ska 

ha säkrats av uttag från brukets egen skog och byallmänningar samt inköp från den 

kringliggande landsbygden, främst i Bygdeå socken men även i Nysätra socken fram till 

nedläggningen kring 1880-1890 (a.a.). 

 

Det är troligen omöjligt att i detalj se inom hur många kilometer runt om bruket kolningen 

påverkade landskapet. Koltransporterna med häst var arbetssamma och kostsamma varför 

medeltransportavståndet till bruken sällan översteg 1 mil (Arpi 1951). De närmare 100 

kolbottnar som registrerats i utredningsområdet kan förefalla vara många, men kan ändå antas 

vara en mindre del av alla kolningsplatser som bruket behövde. Trots att produktionen av 

järnprodukter var störst vid tiden 1840-1880 (Åsander 1974) finns anledning att uppfatta 

kolbottnarna som generellt äldre än från den senare delen av denna period. Orsaken är att 

kolningen uppenbarligen inte berörde all mark, vilket antyds av hemmansägarnas motstånd och 

även utredningsresultatet. Vissa hemmansägare ville hellre leverera trävaror till städers 

trävaruhandlare och så småningom till brukets sågverk. Utredningsresultatet visar att det finns 

marker i landskapet ganska nära brukets centrum som saknar kolbottnar trots till synes lämplig 

kolningsterräng. Det går också en tydlig gräns i utredningsområdet i sockengränsen mellan 

Bygdeå och Nysätra, med tätt liggande kolningsplatser på Bygdeåsidan och inga alls i 

utredningsområdet på Nysätrasidan inom en mil från brukscentrum. 

 

Kolbottnarnas utbredning tyder på att det var viktigt att kola där möjligheten fanns i terräng-

förutsättningar och markägarintressen på rimligt avstånd från bruket. De som ligger så pass 

nära som inom 5-10 km från brukets centrum på tillgängliga marker bör generellt ha anlagts 

under 1700-talet och det tidigare 1800-talet, för att sedan kunna återanvändas när skogen åter 

växt upp. Kolbottnar från tidigare kolmilor var attraktiva när nya milor skulle uppföras, vilket 

framhålls i kolningens instruktionsböcker (t.ex. Bergström 1937). I järnbrukets slutsskede bör 
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alltså närbelägna kolbottnar från tidigare kolmilor ha varit viktiga att återanvända. Man inledde 

även från 1830-talet kolning vid brukets centrum med hjälp av biprodukter från sågen, s.k. 

kolved och ribb, vilket de sista åren (1870- och 1880-talen) svarade för uppåt 30 % av hela 

kolfångsten (Arpi 1951). Om kompletterande träkolsleveranser behövdes i brukets verksamhet 

efter år 1850 kan man anta att de då i första hand hämtades från ribbkol, närbelägna äldre 

kolbottnar med nya milor och möjligen från platser längre bort om det inte räckte med de mer 

närbelägna kolbottnarna. Kolningen behövde inte äldre träd som istället tilläts finnas i skogar 

där man hämtade timmer till sågverken. För kolningen kunde det kanske räcka med 30-40 års 

tillväxt före ny avverkning för kolning, vilket skulle innebära att kolbottnar anlagda under 

1700-talet kan ha kommit till användning 3-4 gånger innan bruksperioden tog slut. Även om 

omloppstiden var längre och beräknad till 60 år (Holmer 1981) möjliggjordes två kolmilor på 

samma kolbotten under brukets tid. I utredningen finns tydliga exempel på att mindre kolmilor 

sekundärt har anlagts på större kolbottnar. Sådan tydlig stratigrafi saknas däremot när en ny 

mila uppförs på en gammal kolbotten med ungefär samma diameter som den nya milan. 
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Många registrerade kolbottnar i utredningen saknar karaktäristisk välvning och stybbgropar 

runt om. De framträder därför mycket otydligt i terrängen. Färre är tydligt välvda, har stybb-

gropar och närliggande lämningar efter kolarkoja. Erfarenheter från andra bruksmiljöer i landet 

tyder på att detta skulle kunna vara ett särdrag. Det är dock relativt få omland till bruk som 

studerats noggrant såsom i detta uppdrag i förhållande till alla bruk som finns, varför jäm-

förelser är svåra att göra, men även om det skulle finnas andra bruksmiljöer med liknande 

kolbottenmorfologi uppstår ändå frågan varför kolbottnar är så olika varandra och såsom i 

Robertsfors ibland har, men ofta saknar tydlig välvning. 

 

En närliggande tolkning är att man avsåg att nyttja kolbottnarna en gång till för en ny mila och 

därför såg till att jämna till dem så mycket som möjligt efter att ha tagit tillvara träkolet 

omsorgsfullt. Förklaringen varför stybbgropar saknas kan antas ha mer med kolningsteknik att 

göra. En närliggande tolkning är att man istället för jord täckte milorna med granris och/eller 

tjocka mosslager från närliggande marker. Kolbottnarna har ofta sådana terränglägen att 

mossmarker är vanliga i närheten. 

 

Iakttagelser vid fältarbetet ger upphov till frågor som kanske kan besvaras vid arkeologiska 

undersökningar och också till frågor som kan bedömas som mycket svåra eller omöjliga att 

besvara. De särskilt svåra frågorna har främst med dateringar att göra. Antagligen blir det fel 

fokus vid undersökningar om man tror att dateringar kan fastställas. Eftersom det kan antas att 

många kolbottnar har återanvänts, och innan återanvändningen bearbetats både med tillvara-

tagande av kol och med iordningställande inför ny kolning, förefaller det i normalfallet 

meningslöst med C14-dateringar för de tidsskeden som är aktuella kring Robertsfors. De bästa 

dateringsmöjligheterna kan finnas i artefakter i kolarkojorna, men såsom den kända fördelning 

av dessa kojor ser ut kan det bli svårt att veta när i processen de uppfördes, vid första, andra 

eller tredje kolningstillfället? 

 

Frågor som kan besvaras vid undersökningar har mer med kolbottnarnas konstruktioner att 

göra, men de viktigaste svaren kan möjligen ha att göra med kolarkojorna. De registrerade 

grunderna efter kolarkojor bör i första hand om möjligt bevaras, men där inga lämningar efter 

kolarkoja har identifierats vid kolbottnarna kan undersökningar runt omkring möjligen ge ny 

kunskap om hur platsen organiserades, om man hade tält och hur man vistades på platsen vid 

kolningen. 

 

 

Kommunikationer – finns speciella äldre strukturer efter Gamla Kustlandsvägen och 

andra färdvägar i utredningsområdet? 

Flera gamla färdvägar finns i utredningsområdet, t.ex. Gamla Kustlandsvägen, tjärtransport-

vägar och fäbodvägar/stigar. Ännu fler brukningsvägar förekommer mellan gårdar och 

produktionsmarker. De identifierade färdvägarna används regelmässigt än i dag, om än inte för 

transport av t.ex. tjära eller för fäbodlivet. Ett fåtal är övergivna så att de redovisas i denna 

arkeologiska utredning. Ett stort antal transportvägar eller stigar som funnits i skogsmarkerna, 

t.ex. till kolningsplatser och torp, har försvunnit vid senare tiders skogsbruk eller finns kvar 

som mer eller mindre använda stigar i markerna.  

 

Inga färdvägar i utredningsområdet har bedömts som fornlämningar. De registrerade är mer 

eller mindre övergivna. De kan generellt bedömas ha tillkommit före 1850, men bedöms inte 

avspegla sådana äldre tiders bruk och sådant varaktigt övergivande som avses i KML och är 

villkor för generell fornlämningsstatus. Vanligen har färdvägarna sådan karaktär som känne-

tecknar än i dag tillämpad vägbyggnadsteknik med uppbyggda vägbankar och intilliggande 
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diken som uppstått av uppbyggnaden och i dräneringssyfte. Inga sådana hålvägar som kan 

sägas ha föregått vägbyggen från senare historisk tid och som kan antas ha kännetecknat vissa 

delsträckor av kustlandsvägens föregångare Norrstigen har registrerats vid utredningen. 

 

Gamla Kustlandsvägen har breddats och förbättrats i omgångar så att inga äldre tiders och 

numera övergiven vägbyggnadsteknik finns bevarad i kvarvarande strukturer i utrednings-

området. De kvarvarande vägavsnitten har ändå stort kulturhistoriskt värde, som förstärks av 

kvarvarande milstolpar, vilka har fornlämningsstatus. 

 

 

Utvärdering 
I relation till undersökningsplanen (Klang 2016) har utredningen i stort sett genomförts som 

planerat i alla delar (förberedelser, fältarbete, rapportering). Skillnaden jämfört med undersök-

ningsplanen är huvudsakligen att genomförandetiden förskjutits av bland annat tilläggs-

arbeten, och att smärre omdisponeringar inom bemanningen och undersökningsbudgeten 

genomfördes. 

 

Genomförandetidens förskjutning har ur antikvarisk resultatsynpunkt varit positiv. Den har 

inneburit att tid funnits för behövliga överväganden om fornlämningsstatus och fornminnes-

redovisning i samband med rapportarbetet. Vid särskilda möten har dessa överväganden 

kommunicerats och diskuterats så att underlag till Trafikverkets linjestudier kontinuerligt har 

vuxit fram och länsstyrelsens synpunkter om redovisning till FMIS har kunnat inarbetas i 

denna rapport. Enligt undersökningsplanen och länsstyrelsens beslut skulle utredningen 

föreslå status för samtliga registrerade lämningar. Det gjordes i objekttabellerna, och genom 

tidsförskjutningen har utredningens förslag nu också övervägts av länsstyrelsen så att enighet 

uppnåtts om redovisning i denna slutrapport och för anmälningar till FMIS. Den extra tid 

detta innebar behövdes för ett så bra slutresultat som möjligt. 

 

Omdisponeringen i bemanningen innebar att projektledarens/undersökningsledarens fält- och 

rapporteringtid utökades något, vilket var helt i linje med länsstyrelsens kravspecifikation att 

denne skulle vara en person som ”faktiskt deltar aktivt i fält- och planeringsarbetet” och vara 

en person som ”alltid” skulle ”finnas på plats” vid fältarbetet (Länsstyrelsen Västerbotten 

2016-12-05). 

 

Omdisponeringar inom budgetramen beror främst på att fältarbetet gick snabbare än beräknat 

och att rapportarbetet blev något mer omfattande än beräknat. Orsaken till att fältarbetstiden 

kunde minskas var att ganska stora arealer, i samtliga socknar, bestod av beskogade myr-

marker, vilka i budgeten beräknades som skogsmarker men i fältarbetet gavs sådan glesare 

täckningsgrad som myrmarker behövde. Den något mer omfattande tid som användes för 

rapportarbetet förklaras av den utökade tid som behövdes för diskussioner om fornlämnings-

status och fornminnesredovisning, och för att genomföra sådana ändringar som diskussionerna 

föranledde i objekttabeller, shapefiler, rapporttexter och på illustrationskartor. 

 

Fältförberedelserna kunde genomföras som planerat med ett par undantag som förhoppningsvis 

inte påverkat utredningsresultatet nämnvärt. Undantagen är att vissa sagespersoner som skulle 

kontaktas inte gick att nå på ett rimligt sätt och att Västerbottens museum hemsida Spår från 

10 000 år med viktiga rapporter att ta del av låg nere under tider då fältförberedelserna pågick. 

Sidan gick dock att nå senare under andra tider, men låg även nere i det skede då denna rapport 

skulle sammanställas med referenser till tidigare utförda arkeologiska undersökningar i länet. 
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Ytterligare ett undantag, men av positiv karaktär, var de extra planeringsmöten som genom-

fördes med Trafikverket. Det informationsutbyte om Norrbotniabanan och förutsättningarna för 

den arkeologiska utredningen som då kom fram fick betydelse för arbetets uppläggning redan 

tidigt i processen och motverkade oönskade överraskningar vid genomförandet. 

 

Fältarbetsstarten den 9 maj innebar både för- och nackdelar för utredningen. Fördelen var att 

fältarbetet till stor del kunde utföras i idealisk vegetation före lövsprickningen. Nackdelen var 

att relativt mycket snö låg kvar fläckvis 1-2 veckor efter starten. Bra väder med försenad 

lövsprickning i brist på regn gjorde att fördelarna övervägde, även om det uppstod en liten risk 

att någon mindre markyta med fornminne kan ha varit snötäckt och inte tillräckligt 

uppmärksammad vid återbesök efter snösmältningen.  

 

Med de förutsättningar som gällde för utredningen, baserade på anbudsförfarande där bl.a. pris 

och kompetens spelade roll vid utvärderingen, är det inte realistiskt att samtliga på marken 

existerande synliga fornlämningar har påträffats. Det var heller inget absolut krav i anbuds-

underlaget, som betonade att syftet var ”att fastställa om fornlämningar synliga ovan mark finns 

inom den planerade sträckningen för järnvägen samt så långt som möjligt beskriva dessa”. 

Fornlämningar som ”syns” vid den okulära granskningen av markerna har självfallet 

registrerats, men det kan finnas fornlämningar som är mycket svåra att identifiera (syns?) även 

om man befinner sig på dem eller alldeles intill och har mycket goda kunskaper om hur de ska 

identifieras. Två exempel som kan framhållas är kolbottnar och härdar. Kännetecknande för 

kolbottnarna kring Robertfors är att de vanligen saknar karaktäristiska egenskaper som 

välvning, stybbgropar runt kanten och intilliggande lämningar efter kolarkoja. De fastställs då 

på platser som väljs ut för sondning. Det kan räcka med att sondningen görs ett par meter 

utanför för att en kolbotten undgår upptäckt, trots att man tittar på den. Det visar sig också att 

de inte alltid förekommer i karaktäristiska terränglägen utan istället i slänter som inte framstår 

som idealiska för kolbottnar. Även besvärlig och tät vegetation skulle kunna ha hindrat 

registrering inom projektets tidsram.  

 

Härdar kan i markytan ha någon enstaka sten synlig inom ca 1 m
2
, som kan skymmas av 

vegetation från den vinkel som uppstår av arkeologens terrängvandring, även när vandringen 

görs så att rimligt många vinklar uppstår. Det kan även förekomma härdar som upptäcks, 

sondas och saknar sådan karaktäristisk härdfyllning som förväntas, med t.ex. kol, och därmed 

inte blir registrerade. 

 

Med den valda täckningsgraden för fältarbetet i skogsmark kan det således inte uteslutas att 

oregistrerade fornlämningar förekommer i marker som har kontrollerats men inte sondats eller 

undersökts okulärt tillräckligt. Detta problem har sådan karaktär att det inte framstår som troligt 

att de fornminnen som här avses hade identifierats med en något tätare täckningsgrad, knappast 

heller med t.ex. dubbelt så lång fältarbetstid för projektet. Samtliga arkeologer har haft den tid 

för fältarbete som de har bedömt som behövlig för att genomföra fältarbetet enligt läns-

styrelsens beslut om ambitionsnivå, medvetna om att mer tid fanns att ta ut om så behövdes, 

men som inte skulle tas ut om behovet inte fanns. Den slutsats som rimligen kan dras av detta 

är att rekognosceringen, trots att luckor i redovisningen kan finnas, ledde till ett resultat som väl 

motsvarar undersökningsplanens intentioner.  

 

En utvärdering av fältarbetsmetoderna visar att den helt avgörande metoden för identifiering av 

fornminnena var okulär granskning av markerna. Eftersom all mark kontrollerades med den 

täckningsgrad som gällde hittades i princip inga lämningar med hjälp av historiska kartor och 

de laserscannade kartor som tillhandhålls i FMIS. De historiska kartorna hade betydelse för 
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vissa detaljupplysningar (om t.ex. borttagna husgrunder efter kvarnar, byggnader vid torp och 

gårdar och för bakgrundsfakta om när bebyggelse fanns på platsen). De historiska kartorna gav 

en bra orientering inför fältarbetet, men visade sig viktigare att studera i samband med fält- och 

rapportarbetet, när platserna hade besökts.  

 

De laserscannade kartorna vägledde inte till någon fornminnesplats som skulle ha förbisetts vid 

den okulära granskningen av markerna. Av de ca 100 kolbottnarna som registrerades kanske ca 

10 % av dem kunde ses eller anas på de laserscannade kartorna, men oftare vägledde avvikelser 

till naturbildningar och sentida grustag. Huvudorsaken var inte metoden i sig utan det faktum 

att det allra största antalet kolbottnar i området saknar gropar runt om och sådan kupolform som 

tydliggör avvikelse från den naturliga markytan. Möjligen skulle det gå att få fram fler 

lämningar med hjälp av laserscannade kartor med bättre upplösning, men när all mark ändå ska 

avsökas okulärt framstår det som tveksamt att omfördela tid från fältarbetet till ingående 

förberedande studier av kartorna.  

 

Utvärderingen av metoder enligt ovan gäller enbart när den okulära granskningen av markerna 

görs av arkeologer med särskild god fältarbetsvana i sådana miljöer som utreds. För arkeologer 

med förhållandevis mindre erfarenhet av bedömningar av marker med alla dess avvikelser i 

form av fornminnen, naturbildningar och diverse skogsbruksspår, eller som söker i markerna 

mer selektivt med en täckningsgrad som gör att stora arealer väljs bort (som man gjorde vid 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar), kan det vara viktigare att fördela mer tid till 

förberedande noggranna studier av historiska kartor och laserscanningar. 

 

En utvärdering visar också att kontakter med ortsbor i vissa fall ger tilläggsinformation, 

vanligen kringinformation och bekräftelser om vad som registrerats vid den okulära gransk-

ningen. Kontakterna är dock viktiga för att möjligheter ges för både sagespersonerna och 

arkeologerna att reflektera över fornminnesfrågor, så att ingendera upplever osäkerhet kring hur 

det sammantagna kunskapsläget ser ut när den arkeologiska utredningen pågår.  

 

Problem med antikvariska bedömningar har hanterats så att dessa har gjorts så enhetligt som 

möjligt inom hela utredningsområdet utifrån Riksantikvarieämbetets aktuella rekommenda-

tioner, samråd med länsstyrelsen och erfarenhet av sådana bedömningsgrunder som vuxit fram 

sedan 1980-talet i övre Norrlands kustzon vid fornminnesinventeringar och arkeologiska 

undersökningar. Flertalet problem har gått att lösa pragmatiskt, t.ex. fornlämningsstatus för 

kolbottnar, men det kvarstår problemfrågor relaterade till KML:s regler om ”äldre tiders bruk”, 

”varaktighet” och tidsgränsen 1850 som behöver särskilda analyser utöver vad som ryms i 

denna arkeologiska utredning. Dessa analyser behöver även relateras till att fornlämnings-

begreppet utvecklas med tiden och inte är statiskt. 

 

Med den valda inriktningen för de antikvariska bedömningarna bedöms utredningsresultatet ge 

det underlag som efterfrågats för den fortsatta antikvariska hanteringen.  

 

 

Behov av ytterligare antikvariska åtgärder 
Den nu utförda arkeologiska utredningens steg 1 bedöms ge en god bild av den faktiska 

fornminnesstrukturen i utredningsområdet. Det kan inte uteslutas att fornminnen som inte var 

tillräckligt synliga vid utredningstillfället har blivit oregistrerade. Det kan aldrig uteslutas att 

fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga indikationer syns på marken. 

Om platser med oregistrerade fornminnen eller fornfynd påträffas ska Länsstyrelsen Väster-
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botten kontaktas för besked om hur man går vidare. Det blir också aktuellt med fortsatt steg 1-

utredning om det tillkommer marker som är aktuella för exploatering inom den 50 m breda 

zon som selektivt redovisas i denna utredning utanför utredningsområdet, och givetvis även i 

marker längre bort från utredningsområdet om sådana blir aktuella för exploatering.  

 

Utredningens steg 2 återstår och därefter blir för- och slutundersökningar aktuella där 

fornlämningar berörs av planerad exploatering. 

 

I den fortsatta planeringen är det också viktigt att kontakta länsstyrelsen om hur de 

registrerade övriga kulturhistoriska lämningarna ska hanteras. Dessa har i regel ett kultur-

historisk värde som kan tillvaratas även om fornlämningsstatus inte gäller generellt. För dessa 

objekt finns också en möjlighet för länsstyrelsen att selektivt fornlämningsförklara särskilt 

intressanta sådana lokaler. 

 

 

Förkortningar 
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet 

FMIS Fornminnesinformationssystem (Riksantikvarieämbetets digitala 

fornminnesregister)  

KML Kulturmiljölagen   

Kn Kommun 

KRFS Kulturrådets författningssamling 

MAL Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet. 

RAÄ Riksantikvarieämbetet 

SGU Sveriges geologiska undersökning 

SHM Statens historiska museer 

S&H Skog & Historia 

sn Socken 

sofi Institutet för språk och folkminnen 

ÄTA Ändrings- och tilläggsarbete 

 

 

I objekttabellerna (bilaga 1-5) används följande initialer för arkeologer som registrerat och 

granskat de redovisade lokalerna: 

 

EH Elise Hovanta 

GF Gerhard Flink 

IN Ingela Norlin 

LBN Lena Berg Nilsson 

LK Lennart Klang 

NG Niklas Groop 

ON Ola Nilsson 

SJ Sune Jönsson  
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för samebyar och hembygdsföreningar. Ett urval personer omnämns i denna rapports 

objekttabeller (Bilaga 1-5). 
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Arkeologisk utredning, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, 
sträckan Bygdeå – Skellefteå, 2017. 

Trafikverket planerar en ny järnväg, Norrbotniabanan, och därför har 

konsultgruppen Landskapsarkeologerna med stöd av Stigfinnaren Arkeologi 

och kulturhistoria AB samt MAL vid Umeå universitet utfört en arkeologisk 

utredning, steg 1, mellan Bygdeå och Skellefteå i Västerbottens län. Före 

utredningen var 88 lokaler kända i FMIS. Vid utredningen har sammanlagt ca 

700 lokaler bedömts. 240 fornlämningslokaler och 62 lokaler för överväganden 

om fortsatta steg 2-fördjupningar redovisas. I övrigt redovisas även övriga 

kulturhistoriska lämningar, bevakningsobjekt m.m. Tidigare okända gravtyper 

som bedöms unika, ett 100-tal kolbottnar som bedöms ha fornlämningsstatus 

och en stor variation i fornminnestyper från olika tider redovisas, däribland 

kokgropar, boplatsgropar och boplatsvallar i klapper, härdar, torplämningar, 

tjärdalar, kvarnplatser och färdvägar. 


