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Sammanfattning 
Sundsvalls kommun planerar dagvattenanläggningar på Alnön. Länsstyrelsen Västernorrland 

har därför beslutat att Landskapsarkeologerna ska göra en arkeologisk utredning etapp 1 och 

etapp 2 samt granska fornminnen i nära anslutning till utredningsområdet. Uppdraget utfördes 

under perioden maj-december 2016. 

 

Det aktuella utrednings- och granskningsområdet är beläget ca 0,2-2 km söder om Alnö kyrka 

inom byarna Rökland, Älva och Vi. Det består av varierande markslag med skog, nedlagd 

odlingsmark, vägar och bebyggelse i västsluttande mark mellan 0 och 90 m ö. h. 

Utredningsområdet sammanlagda yta är ca 5 hektar, vartill kommer ett granskningsområde på 

ca 3-4 hektar. 

 

Syftet med utredningen var att klargöra områdets användning under förhistorisk och historisk 

tid, att undersöka om hittills okända fornminnen kan identifieras samt granska tidigare kända 

fornminnen. En viktig frågeställning var om det finns bebyggelselämningar och boplatser i 

utredningsområdet, tillhöriga närliggande gravar från järnålder eller av ännu äldre karaktär. 

En annan viktig frågeställning var hur röjningsrösen i området bör bedömas. 

 

Fältförberedelser gjordes bl.a. som analyser av historiska kartor. Fältarbetet delades in i två 

etapper. Vid den första etappen gjordes en noggrann okulär granskning. Den andra etappen 

inleddes med metalldetektering och fortsatte med provundersökningar och sökschakt för hand 

och med maskin i utvalda objekt och markytor. 30 schakt om sammanlagt ca 280 m
2 

undersöktes, bl.a. i tre röjningsrösen. 

 

De historiska kartorna visade på en karaktäristisk bebyggelse- och odlingsutveckling för 

utredningsområdets byar. De gamla odlingsmarkerna ersattes av nyodlingar i byarnas tidigare 

utmarker ganska långt från de ursprungliga åkrarna. Gårdar flyttade till de nya odlingarna, den 

gamla gårdsstrukturen ersattes med villabebyggelse och gamla odlingsmarker lades ner. 

 

15 fornminneslokaler med ca 130 objekt registrerades, däribland Röklands gamla tomt och 

gamla odlingsmark som registrerades som fornlämningar. Andra fornminnen registrerades 

som övriga kulturhistoriska lämningar. Metalldetekteringen, sökschakten och provschakten i 

röjningsrösen gav inga fynd, förutom sådana som kan kopplas till sentida jordbruk eller 

modern annan aktivitet. Inga fynd tillvaratogs förutom ett kolprov under ett delundersökt 

röjningsröse. Kolprovet gav en datering till 1700- eller 1800-tal. 

 

Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet att ge en tillförlitlig bild av 

den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet och klargöra områdets användning 

under förhistorisk och historisk tid. Bebyggelselämningar men inga förhistoriska boplatser 

registrerades. Forna åkrar och röjningsrösen bedömdes tillhöra olika tider och faser, troligen 

med start under järnålder, därefter kontinuerlig utökning i historisk tid med kulmen nådd i 

1800-talets stora befolkningsökning på Alnön och tillhörande nyodlingar. 

  

Bedömningen är att vald hög ambitionsnivå och utredningsresultatet gör att inga ytterligare 

antikvariska åtgärder behövs för att utreda förekomst av fornminnen i utredningsområdet. Det 

kan dock aldrig helt uteslutas att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där 

inga indikationer syns på marken på platser där ingen schaktning utförts. Om sådana kommer 

fram vid grävning ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas för besked om hur man går 

vidare. 
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Inledning 

Uppdraget 
Länsstyrelsen Västernorrlands beslut att konsultgruppen Landskapsarkeologerna ska utföra en 

arkeologisk utredning och granskning av närliggande fornminnen inför planerade 

dagvattenanläggningar på Alnön i Sundsvalls kommun (Länsstyrelsen Västernorrland 2016-

05-02) baserades på en förfrågan (Länsstyrelsen Västernorrland 2016-03-22) och en upprättad 

undersökningsplan (Klang 2016-04-21). Uppdraget utfördes under perioden maj-december 

2016. Utredningsuppdraget bekostades av Sundsvalls kommun och granskningen av 

närliggande fornminnen av länsstyrelsen.  

 

Landskapsarkeologerna är en konsultgrupp med fem företag i rikstäckande samverkan, bl.a. 

företagen LK Konsult (Luleå) och ArcMontana (Hudiksvall). I detta uppdrag var LK Konsult 

ansvarig undersökare och ArcMontana intern underkonsult. Lennart Klang (LK Konsult) var 

projektledare, fältarbetsansvarig och rapportansvarig. Fältarbetet utfördes av Lennart Klang, i 

utredningsetapp 2 tillsammans med Ola Nilsson (ArcMontana), som även har medverkat vid 

fyndhantering och granskning av rapportens schaktbeskrivningar. Inmätning av koordinater 

för sökschakt gjordes av Hans Engström, Sundsvalls kommun. Rapportdisposition och layout 

har varit ett samarbete mellan Lennart Klang och Lena Berg Nilsson (ArcMontana). Lena 

Berg Nilsson har svarat för kartor och medverkat vid rapportgranskning.    

 

Externa underkonsulter var för metalldetektering Lars Winroth (Modern Arkeologi) samt för 

schaktning med maskin Philip Forsström (Alviks Traktor AB). Vedartsanalys har utförts av 

Erik Danielsson/VEDLAB och C14-analys av Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory. 

 

Kontaktpersoner har varit John Molin, Länsstyrelsen Västernorrland, Maria Chruzander, 

Jenny Ahlman, Tomas Häggström och Karin Svensson, Sundsvalls kommun samt Peter 

Roslund, MittSverige Vatten. 

 

Figur 1. Orienteringskarta med Västernorrlands län och Sundsvall. Utredningsområdet  

är markerat med röd stjärna. Karta: Lena Berg Nilsson 2016. 
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Figur 2. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med röd stjärna i Sundsvalls kommun. Kartunderlag 

Sverigekartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2016. 

 

Utredningsområdet 
Det aktuella utredningsområdet, strax nordost om Sundsvalls stad (jfr figur 2), ligger på 

Alnön ca 1-2 km söder om Alnö kyrka (figur 3). Det består av tre delområden (se figur 3): 

  

 Det nordvästra delområdet; en större yta på nivåer mellan ca 50-75 m ö. h. i 

skogsmark och tidigare odlingsmark.  

 Det södra delområdet; en mindre yta nere vid bron till fastlandet inklusive en smal 

korridor i tidigare odlingsmark österut på nivåer mellan 0-50 m ö. h. upp till en 

cirkulationsplats vid Vi.  

 Det mellersta (östra) delområdet; en korridor mellan cirkulationsplatsen vid Vi och 

Rökland i norr utmed befintlig väg och tillhörande infartsvägar till villatomter. Här 

avses hela vägsträckan mellan cirkulationsplatsen och utredningsområdets slutpunkt i 

norr. Vägen tangerar i väster det nordvästra delområdet. 

 

Utredningsområdets areal är ca 4,8 hektar ”med befintliga vägar, bebyggda tomter etc. 

borträknade” (Länsstyrelsen Västernorrland 2016-03-22 s 1). Det är det mellersta delområdet 

mellan cirkulationsplatsen vid Vi och Rökland som berörs av de borträknade arealerna. 

 

Granskningen av fornminnen i nära anslutning till utredningsområdet berör främst några 

objekt i anslutning till det nordvästra delområdet. Dessa fanns inte registrerade i FMIS, men 

noterades vid en besiktning av länsstyrelsen 2013 (Länsstyrelsen Västernorrland 2016-03-22). 

Enligt besiktningen utgörs granskningsobjekten av röjningsrösen, husgrund, andra lämningar 

och en vägsträckning (figur 4). I anslutning till korridoren i det södra delområdet granskades 

även objekt strax söder om korridoren (RAÄ Alnö 60:1-2, se figur 8). 
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Figur 3. Utredningsområdet inom vilket dagvattenanläggningar planeras markerat med gult (”Alnö VA-

projekt”) och objekt enligt FMIS med rött. Kartan är något förminskad varför skalstrecket och inte angiven 

skala 1:10 000 ska användas när man mäter avstånd på kartan. Kartunderlag Fastighetskartan © Lantmäteriet.  

Karta: Länsstyrelsen Västernorrland. 
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Figur 4. Granskningsobjekt (röjningsrösen, husgrund, andra lämningar och Nedre Kyrkstigen) i anslutning till 

det nordvästra delområdet (utredningsområdet markerat med gult). Kartan är något förminskad varför 

skalstrecket och inte skalan 1:6 000 ska användas när man mäter avstånd på kartan. Kartunderlag 

Fastighetskartan © Lantmäteriet. Karta: Länsstyrelsen Västernorrland. 
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Rapportering 
Denna rapports utformning följer i princip Riksantikvarieämbetets riktlinjer för arkeologiska 

rapporter Vägledning för tillämpning av KML, Uppdragsarkeologi avsnitt 8, Rapportering 

och dokumentationsmaterial (www.raa.se), med anpassning efter utredningens art och de krav 

som Länsstyrelsen Västernorrland redovisade i förfrågningsunderlaget för ärendet 

(Länsstyrelsen Västernorrland 2016-03-22). 

 

Fältarbetet utfördes 2016-05-13–2016-05-23, 2016-06-08 och 2016-07-04–2016-07-06. I 

samband med det förekom rapportering under hand till länsstyrelsen och kommunen. Bl.a. 

gjordes en resultatredovisning i utredningsområdet till John Molin, länsstyrelsen, 2016-05-17, 

då även fornlämningsbegrepp och antikvariska bedömningsfrågor diskuterades.  

 

Efter fältarbetet redovisades en skriftlig resultatsammanställning i objekttabeller, på kartor 

och shapefiler till länsstyrelsen (Klang 2016-08-08) i syfte att ligga till grund för 

länsstyrelsens besked till kommunen om hur man går vidare med planerad exploatering. 

Denna slutrapport färdigställdes sedan i december 2016, med infogning av resultat av C14-

analys i februari 2017. Rapportering till FMIS görs efter att rapporten, inklusive förslag till 

antikvariska bedömningar, har godkänts av länsstyrelsen.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med utredningen är att  

 klargöra områdets användning under förhistorisk och historisk tid 

 undersöka om hittills okända fornminnen kan identifieras 

 granska lämningar som noterades vid länsstyrelsens besiktning 2013 

 granska och utreda tidigare kända fornminnen som berörs 

 redovisa skick och status för berörda fornminnen (fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar) enligt KML och Riksantikvarieämbetets riktlinjer 

 redovisa exakta positioner för fornminnen och undersökta markytor 

 

En viktig frågeställning är om det finns bebyggelselämningar/boplatser i utredningsområdet, 

tillhöriga närliggande gravar från järnålder eller av ännu äldre karaktär. Utredningsområdets 

nivåer över havet i relation till landhöjningen gör att kustnära boplatser kan finnas i den 

nuvarande västsluttningen från ”alla” tidsperioder, förutom historisk tid och järnålder även 

bronsålder och stenålder. En annan viktig frågeställning är om kända röjningsrösen i området 

är fornlämningar eller inte och hur man bör undersöka den frågan. 

 

Utredningsresultatet ska utgöra ett fullgott underlag för kommunens fortsatta planering för 

dagvattenanläggningarna och länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet.  

 

 

Metod 
Inför fältarbetet genomgicks data i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister 

(FMIS), Skogsstyrelsens databas ”Skogens pärlor” samt yngre och äldre kartor över området i 

Lantmäteriets digitala arkiv. I förberedelserna ingick även kontroll av bl.a. eventuellt 

fyndmaterial vid Statens Historiska Museum i Stockholm och via Murbergets webbsöktjänst, 

samt kontroll av bebyggelse- och naturnamn vid Ortnamnsregistret, f.d. Ortnamnsarkivet i 
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Uppsala (www.sofi.se). För information om eventuella fyndmaterial och hittills oregistrerade 

fornminnen i området kontaktades och besöktes Alnö Hembygdsförening samt 

sagespersoner/boende i anslutning till utredningsområdet. Hembygdslitteratur samt annan för 

området relevant litteratur excerperades översiktligt. 

 

Fältarbetet delades in i två etapper. Den första bestod i noggrann rekognoscering i 

utredningsområdet. Identifierade fornminnen beskrevs, positionsbestämdes och bedömdes 

antikvariskt med utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets riktlinjer för tillämpning av KML 

(Riksantikvarieämbetet 2014) och enligt anvisningar i FMIS. Även markytor närmast utanför 

utredningskorridoren granskades, med syfte att se om eventuella närbelägna fornlämningar 

kunde beröra fornlämningsområden enligt KML. Jordsond användes selektivt för att bedöma 

jordlager och strukturer med stenar i marken. Samtliga berörda fornminneslokaler 

fotodokumenterades. I etapp 1 gjordes även överväganden och urval av markytor för etapp 2. 

 

Etapp 2 genomfördes med grävinsatser i det nordvästra och i det södra delområdet. Etappen 

inleddes med metalldetektering och fortsatte med sökschakt som togs upp med maskin. 

Metalldetekteringen utfördes selektivt där bedömningen gjordes att metallfynd av betydelse 

för utredningen kunde finnas och där metoden bedömdes relevant, d.v.s. främst i öppen mark 

(tidigare åkermark) men även där det var möjligt i gles slyvegetation. Metalldetekteringen 

bedömdes som viktigast i det södra delområdet, där järnåldersgravar finns i närheten. 

 

I samband med planeringen av sökschakten gjordes även intensiv sondning som del i 

underlaget till var sökschakten exakt valdes ut. Den intensiva sondningen för val av sökschakt 

gjordes främst i det nordvästra delområdet.  

 

Vid schaktningen användes huvudsakligen en 14 tons hjulgrävare med planskopa, 1,6 m bred. 

Där hjulgrävaren inte kom åt användes en mindre maskin på 5,8 ton med larvfötter och 1,3 m 

bred planskopa. Schaktens längd varierade beroende på topografiska förutsättningar och 

gjorda iakttagelser under pågående schaktning. I tidigare åkermark grävdes matjorden bort till 

underliggande alv. I skogsmark grävdes de ner till opåverkade jordlager (C-horisonten). Djup- 

grävning förekom i något enstaka schakt i slänter för att se om överlagringar kunde iakttas. 

 

Sökschakten mättes in med RTK-GPS och fotodokumenterades. Fynd som framkom vid 

schaktningen bedömdes fortlöpande. Slutlig gallring av fynd skedde i samband med 

fältarbetet. Ett kolprov tillvaratogs. Inga fynd därutöver tillvaratogs (se vidare under rubriken 

Den arkeologiska utredningen, etapp 2). 

 

I det mellersta området, d.v.s. utmed asfalterad väg, intilliggande diken, infartsvägar till 

villatomter och berörda delar av tomterna, gjordes inga grävinsatser vid utredningens etapp 2. 

Då dessa arealer undantogs från utredningsarealen enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag, 

och då grävning med maskin eller för hand bedömdes som mindre lämpliga insatser på t.ex. 

villatomters gräsmattor, gjordes bedömningen att grävinsatser här inte kunde motiveras av 

utredningens förutsättningar och okulära iakttagelser i etapp 1. 

 

I granskningsområdet med fornminnen i nära anslutning till utredningsområdet gjordes endast 

okulär besiktning och selektiva provstick med jordsond, således ingen etapp 2. Det visade sig 

att objekten som skulle granskas ingick i ett större område med rikligt med lämningar efter 

den övergivna byn Röklands gamla tomt och inägomark. Granskningen här begränsades av 

den givna tidsramen i undersökningsplanen (Klang 2016-04-21) och efter samråd med John 

Molin, länsstyrelsen. 

http://www.sofi.se/
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Fornminnesmiljö 
Den kända fornminnesmiljön före utredningen framgår av figur 5. Platser med fornminnen, 

som redovisas med gråa punktobjekt och blåa ytor på figur 5, kan bestå av fornlämningar, 

bevakningsobjekt, övriga kulturhistoriska lämningar, fyndplatser, borttagna fornminnen, 

minnesstenar m.m. enligt regler för klassificering och antikvarisk bedömning i 

Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (FMIS). 

Fornminnesplatserna finns beskrivna i FMIS, där det framgår om ett eller flera objekt har 

redovisats på platsen samt hur objekten har klassificerats och bedömts antikvariskt. 

Fornminnesregistret förs sockenvis enligt sockenindelningen före den fastighetsdatareform 

som genomfördes av Lantmäteriet vid andra hälften av 1900-talet. Även andra historiska arkiv 

förs ännu i dag sockenvis. 

 

Fornminnena på Alnön hör till Alnö socken, vars norra del är riksintresse för kulturmiljö-

vården (figur 6, Riksantikvarieämbetet 1990, Spång 2012). Riksintresset motiveras av 

gammal jordbruksbygd med bymiljöer, gravfält och storhögar, tidigmedeltida kyrka och 

lämningar efter sågverksepoken från mitten av 1800-talet och framåt. En liten del av 

utredningsområdet och delar av granskningsområdet går in i riksintresseområdet. 

  

 
Figur 5. Fornminnen vid Vi, Älva, Rökland och Alnö enligt FMIS 2016. Karta: FMIS. 
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Figur 6. Riksintressen för kulturmiljövården inom rödskrafferade områden. Utredningsområdet går in i 

riksintresseområdet på norra Alnön. Karta FMIS. 

  

Naturgeografiska förutsättningar 
Utredningsområdet är beläget på västra sidan av Alnön, där terrängen sluttar ganska brant mot 

väster (figur 5). Höjden över havet varierar mellan 0 och 90 meter. Området är i sin helhet 

beläget under högsta kustlinjen (HK), som ligger ca 270 till 275 m ö. h. (Lundqvist 1987, 

SNA 2002). Dominerande jordart inom utredningsområdet enligt SGU Kartvisaren är svallad 

morän (figur 7). Enligt äldre geologiska kartor (Lundqvist 1984 och 1987) redovisas 

moränmarken i anslutning till utredningsområdet som olika grader av sandig mark, med inslag 

av morän. 

 

Moränen har av landhöjningen utsatts för vågors verksamhet i forna strandkanter med resultat 

att sand och finsediment svallats ur och sedimenterat i lugnvatten. Hela sluttningen har 

emellertid varit ganska skyddad av öns och det närliggande fastlandets topografi när havets 

stora vågor vällde in från söder och öster. Det innebär att finsediment delvis blivit kvar i 

moränmarken eller omfördelats i mindre utsträckning. Troligen är det denna process som gett 

upphov till olika redovisningar på äldre och yngre geologiska jordartskartor. Sluttningens 

moränmark kan antas ha olika nyanser av morän, mer sandig i vissa stråk, mer uppblandad 

med mjäla och mo i andra stråk och mer eller mindre stenig/blockig här och där i området. 

 

Dagens markanvändning inom utredningsområdet enligt allmänna kartor och 

förfrågningsunderlaget (Länsstyrelsen 2016-03-22) är huvudsakligen äldre jordbruksmark 

(delvis fortfarande öppen, delvis igenvuxen) som inte brukas nu men som var i drift långt in 

på 1900-talet. Även skogsmark, vägar och tomtmark förekommer i utredningsområdet.  
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Figur 7. Landskapet med utredningsområdet består jordartsmässigt av morän (gråblått). Där moränen 

redovisas med inslag av mörkgula prickar, huvudsakligen öster om utredningsområdet, förekommer tunna eller 

osammanhängande svallsediment av grus. Längre österut redovisas stråk av mer sammanhängande 

svallsediment med grus (mörkgult med vita prickar). Utanför utredningsområdet förekommer även silt/lera 

(ljusgult), torv (brunt) och berg (rött). Karta: SGU Kartvisaren jordarter 1:25 000 - 1:100 000. 

 

Antikvarisk bakgrund 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och redovisning i FMIS 

Västernorrlands län fornminnesinventerades för den ekonomiska kartan av Riksantikvarie-

ämbetet under 1960-1990-talen. Förstagångsinventeringen för kartproduktionen genomfördes 

åren 1960-70, varefter revideringsinventeringen skedde under åren 1981, 1982 samt 1987-

1994 (Jensen 1997, FMIS). Inventeringarna byggde på tidigare inventeringar och gjorda 

arkeologiska undersökningar alltsedan 1600-talet (jfr Persson 2014) samt på nya erfarenheter i 

samband med framväxande riksgiltig inventeringsmetodik sedan 1930-talet (Selinge 1988).  

 

Förstagångsinventeringen styrdes av 1942 års fornminneslag, som ersattes av en ny 

kulturminneslag år 1988, vilken i sin tur förändrades genom nya regler och namnbyte till 

kulturmiljölagen 2014. Förändrad lagstiftning och ökad kunskap med tiden, som påverkades 

av en framväxande praxis inom antikvarisk fornminnesverksamhet, ändrade förutsättningarna 

och ambitionerna från fokus på bl.a. förhistoriska gravar till en alltmer bred redovisning av 

fornminnen av olika slag, exempelvis boplatser och bebyggelselämningar (Selinge 1988).  

 

Huvuddelen delen av Alnö socken ingick i ett större område i Västernorrlands län som 

revideringsinventerades 1988 med Sune Jönsson som ansvarig platsledare och granskare 

(Magnusson 1988, FMIS). Inventeringen utfördes inom kartblad i rikets nät. Ett 20-tal 

arkeologer deltog, huvudsakligen säsongsanställda fornminnesinventerare, med uppgift att 
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söka upp tidigare kända och leta efter okända fornminnen inom varsina delområden, däribland 

John Hamilton som inventerade delar av Alnön, bl.a. området med nu aktuellt 

utredningsområde och närbelägna registrerade fornminnen (Magnusson 1988, FMIS). 

 

Fornminnesinventeringen i området 1988 genomfördes med en planerad genomsnittlig 

täckningsgrad på 1,3 km
2
 per anställningsdag för de säsongsanställda arkeologerna 

(Magnusson 1988), vilket kan anses motsvara ca 2 km
2
 per arbetsdag. Inom den tidsramen var 

uppgiften att söka efter fornminnen med utgångspunkt i tidigare anteckningar, tips från 

ortsbor, den egna analytiska förmågan, gällande lagstiftning och rådande instruktioner för 

fornminnesinventering. Synliga fornlämningar prioriterades. Dolda fornlämningar i marken, 

t.ex. boplatser, eftersöktes okulärt. Övriga kulturhistoriska lämningar registrerades i vissa fall. 

Prioriteringar ledde till att mer tid användes i delområden där fornlämningar enligt sin tids 

lagstiftning och fornlämningsbegrepp kunde förväntas, och mindre tid i terrängstråk där inga 

indikationer på fornlämningsförekomster fanns. En viktig del i inventeringsarbetet var att som 

fältförberedelser söka i arkiven efter tidigare rapporter om registreringar och utgrävningar av 

fornlämningar. Alla sådana insamlade upplysningar lägesbestämdes i fält så exakt som 

möjligt, redovisades på karta och infogades i de beskrivningar som upprättades. 

 

Flera publiceringar med resultat från inventeringarna har gjorts. Huvuddelen av förstagångs-

inventeringens resultat har redovisats utförligt med inriktning på järnålderslämningar, såsom 

gravar och husgrundsterrasser (Selinge 1977). Resultatet i 1988 års inventeringsområde finns 

publicerade mer kortfattat (Jönsson 1991), där det framgår att stenåldersboplatser som 

registrerades är glest spridda med tonvikt på inlandsmiljöer (främst kring Holmsjön i Holms 

socken), att gravar av brons- och järnålderskaraktär har en tonvikt i stråket Selånger-Skön-

Alnö-Tynderö och att fångstgropar hör till inlandets skogar. För Alnön kan konstateras att 

”inventeringen av goda boplatslägen i kusttrakter” inte gav positivt utfall, troligen beroende 

på ”att vegetationen förhindrade nödvändig markytebesiktning” (a.a. s 235). För gravar 

konstaterades att endast marginella tillskott gjordes i jämförelse med tidigare inventeringar, 

beroende på att tidigare inventeringar hade haft inriktning på just gravar. 

 

Flertalet av de fornminnesplatser som redovisas på figur 5 registrerades vid fornminnes-

inventeringen för den ekonomiska kartan. I utredningsområdet registrerades en lokal med två 

högliknande lämningar som ”odlingsrösen undersökta av G. Ekelund” enligt fornminnes-

inventeringen 1964 (RAÄ Alnö 75:1-2) – se figur 8. I närheten finns gravhögar (RAÄ Alnö 

58:1, RAÄ Alnö 59:1, RAÄ Alnö 60:1-2 och RAÄ Alnö 61:1-2) – se figur 8. De högliknande 

odlingsrösena bedömdes 1988 som övriga kulturhistoriska lämningar och gravhögarna som 

fornlämningar. De senare, varav RAÄ Alnö 58:1 är ett gravfält med fem högar, indikerar 

järnålderbebyggelse, men det är inte känt i FMIS var den samtida bebyggelsen låg. 

 

Övriga fornminnesplatser enligt FMIS i utredningsområdets nära omgivningar är ytterligare 

gravhögar, en källargrund som vid inventeringen 1988 antogs vara en kalkugn, som möjligen 

skulle kunna ha byggts i en gravhög (?), och, uppe vid Alnö kyrka (se figur 5), fossil 

åkermark med intilliggande grav- och boplatsområde samt en offerkälla. Boplatsområdet och 

en okänd grav framkom vid avbaning med maskin vid en arkeologisk utredning 1992 

(Eliasson 1993) i anslutning till den fossila åkermarken och gravhögarna enligt 

fornminnesinventeringen 1988. Vid gamla kyrkan redovisas i FMIS även själva kyrkan med 

möjliga lämningar efter en kastal, samt hembygdsgården. I skogsmark vid Rökland, ca 600 m 

sydost om gamla kyrkan (figur 3 och figur 5) redovisas ett område med ett 10-tal sentida 

röjningsrösen, vilka registrerades och bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar vid en 

särskild arkeologisk utredning år 2012 (Wennstedt Edvinger 2012). 
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 Figur 8. Utredningsområdets södra del och närliggande fornminneslokaler enligt FMIS. Kartan är något 

förminskad varför skalstrecket ska användas när man mäter avstånd på kartan.  

Karta: Länsstyrelsen Västernorrland 2016. 
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Skog & Historia 

Skogsstyrelsens nationella kulturmiljöprojekt ”Skog & Historia” bedrevs under en 10-

årsperiod i slutet av 1990-talet till ca 2007 i valda delar av landets skogsmarker 

(Skogsstyrelsen). Projektet syftade till att registrera fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar i produktiv skogsmark, 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. Det är något 

oklart exakt vilka arealer som faktiskt har inventerats och vilka som valts bort vid 

inventeringsarbetet, men projektet har registrerat lämningar på flera ställen på Alnön, dock 

inte i eller i omedelbar närhet till utredningsområdet (a.a.). 

 

Arkeologiska undersökningar 

Dokumenterade arkeologiska undersökningar/utgrävningar från 1600-, 1800-, 1900- och 

2000-talet har berört några av de registrerade gravarna i utredningsområdets omgivningar, 

odlingsrösen i utredningsområdet och några andra fornminnestyper i närheten. Äldre under-

sökningars resultat har tagits med vid inventeringarna 1964 och 1988, och undersökningar 

därefter har i regel inrapporterats till FMIS. Undersökningarna av gravhögar har gett 

dateringar till järnålder genom karaktäristiskt fornsaksinnehåll (Selinge 1977, Spång 2013, 

Persson 2014). 

 

År 1939 ledde Gunnar Ekelund undersökningar och restaureringar av fornlämningar på Alnön 

inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt (Ekelund 1939). Undersökningarna var en 

fortsättning på en särskild fornlämningsinventering som Ekelund ledde året innan och som 

utgick från ännu tidigare arkeologiska arbeten i området (bl.a. Adlerz 1898-99). Av 31 

antecknade fornlämningslokaler av Ekelund var många tidigare okända, vilket ansågs 

anmärkningsvärt. Ett stort antal fornlämningar var ”i trängande behov av vård” (a.a.). Medel 

beviljades med resultat att 24 förhistoriska gravar undersöktes, varav flertalet var skadade 

järnåldershögar, specialkartor upprättades och restaureringar genomfördes (a.a.).  

 

Bl.a. undersöktes RAÄ Alnö 61:1, se figur 8, en gravhög med ca 11 meters diameter och 1,3 

meters höjd enligt FMIS. Den hade rikligt med fynd (brons-, järn-, glas- och benföremål, bl.a. 

pärlor samt brända och obrända ben av människa, nöt, får/get och hund) med datering till 

äldre vendeltid (Ekelund 1939 s 48), d.v.s. tiden kring 600-talet e Kr. Även en gravhög på 

gravfältet RAÄ Alnö 58:1 (se figur 8) undersöktes. Undersökningen gav fynd av skelettrester, 

en spetsoval eldslagningssten, harpunspetsar av ben, ett keramikkärl, fragment av brons och 

fragment av en benkam (Ekelund 1939 s 46f), troligen från 500-talet e Kr. Denna grav var 

enligt Ekelund rejält skadad, ca 10,5 m i diameter och intill 2 m hög före undersökningen.  

 

En annan undersökning gjordes av Ekelund i RAÄ Alnö 56:2 (markerad utan nummer i 

nedersta delen av kartan figur 8), en gravhög med 13 meters diameter och 0,7-1,7 meters höjd 

enligt FMIS. Denna hade också rikliga fynd, bl.a. en svärdsknapp med silvertrådar, 

järnföremål, spelbrickor av ben och flintbitar, med daterbara fynd från vikingatiden (Ekelund 

1939 s 58f), d.v.s. tiden kring 900-talet e Kr.  

 

De undersökta högarna restaurerades efter undersökningarna, vilket kan förklara att högarnas 

mått enligt FMIS inte överensstämmer med de mått som Ekelund angav före undersökningar-

na. Även gravhögar som inte undersöktes arkeologiskt restaurerades, bl.a. RAÄ Alnö 59:1. 

 

Sammantaget kostaterade Ekelund att ”på Alnön äro endast ett fåtal stenåldersfynd gjorda”, 

att en undersökning han utförde i ett gravröse på södra Alnön gav fynd av en rakkniv från 
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yngre bronsålder (900 – 800-talet f Kr) och att så gott som samtliga övriga fornlämningar och 

fynd förefaller tillhöra den yngre järnåldern (enligt Ekelund tiden 400 – 1050 e Kr).  

 

En av de specialkartor som upprättades i samband med inventeringarna och gravunder-

sökningarna berör fornlämningsområdet vid Vi och Älva (figur 9). Gravhögarna nr 1-4 på 

kartan figur 9 motsvarar RAÄ Alnö 58:1, gravhögen nr 5 är RAÄ Alnö 59:1, gravhögarna nr 

6-7 är RAÄ Alnö 61:1-2 och gravhögarna nr 8-9 motsvarar RAÄ Alnö 60:1-2. På kartan figur 

9 har landsvägen från brofästet upp till cirkulationsplatsen vid Vi ännu inte byggts. Jfr med 

figur 8. 

 

Kartan figur 9 redovisar även 18 odlingsrösen, varav två undersökta med bokstaven ”E” och 

övriga 16 med bokstaven ”D”. De två som undersöktes var enligt Ekelund ”de mest 

fornlämningsliknande”. De undersöktes för att ”till fullo bekräfta det antagandet, att dessa 

markförhöjningar verkligen utgjorde odlingsrösen och ej några gravhögar” (Ekelund 1939). 

Inga fynd gjordes i dessa odlingsrösen, Ekelund betonade att de ”måste betecknas som typiska 

odlingsrösen” av ”ett mycket oenhetligt stenmaterial” som sekundärt hade fått jord ”uppe på 

stenarna, gräs hade så börjat växa uppe på dessa stenrösen och på detta sätt hade de fått sitt 

starkt fornlämningsliknande utseende” (a.a.). De undersökta odlingsrösena redovisas i FMIS 

som RAÄ Alnö 75:1-2, vilka ligger i eller omedelbart intill utredningskorridoren (se figur 8). 

 

 
 Figur 9. Ekelunds specialkarta över gravhögar, odlingsrösen m.m. vid Vi och Älva, upprättad 1939. 

Karta i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 2016-03-22.  
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Gravhögen nr 5 på kartan figur 9 restaurerades av Ekelund och kom att undersökas år 2013 

med anledning av att den hade skadats/förstörts vid schaktning, upplag för fyllnadsmassor och 

körning med dumprar (Lindeberg 2015 s 4). Den arkeologiska undersökningen visade att 

graven hade en gles yttre kantkedja, ca 20 m i diameter, och ett jordtäckt kärnröse med 16 

meters diameter och inre kantkedja, d.v.s. troligen att ett brätte hade anlagts kring kärnröset. 

Södra delen var helt bortschaktad. Brända och obrända ben fanns i gravens norra del, varav 

några av de brända var människoben och de obrända var djurben (a.a. s 24; osteologisk analys 

av Emma Sjöling, SAU). C14-dateringar visade att ett djurben var från folkvandringstid (ca 

430-600 e Kr.) och ett människoben från historisk tid (troligen 1700- eller 1800-tal). En 

rimlig tolkning är att graven är från folkvandringstiden och att skador/förstörelse gjorde att 

mycket av den ursprungliga graven inte fanns kvar. Människobenens datering saknar bra 

förklaring (Lindeberg 2015 s 25).  

 

I samband med undersökningen av RAÄ Alnö 59:1 år 2013 undersöktes även skadade 

markytor mellan RAÄ Alnö 59:1 och RAÄ 58:1 med metalldetektor och schakt. Resultatet 

blev att diffusa, tunna sot- och kolfläckar identifierades i några av schakten, att boplats-

indikationer saknades i övrigt och att sot- och kolfläckarna möjligen kunde indikera boplatser 

med tydligare strukturer utanför det undersökta markområdet (Lindeberg 2015 s 12).  

 

En arkeologisk utredning med särskilt intressanta resultat som ledde till efterföljande 

undersökningar utfördes 1992 strax söder om Alnö gamla kyrka (Eliasson 1993). 

Utredningen, som föranleddes av vattenledningsdragning, gjordes i mark som vid besiktning 

inför undersökningen inte hade okulärt synliga lämningar mellan ett registrerat gravfält och 

registrerad fossil åkermark. Vid matjordsavbaning framkom både fyndmaterial (bl.a. 

järnföremål och pärlor från yngre järnålder), en husgrundsterrass, en tydlig stenpackning som 

var en grav (klassificerad som stensättning) och ett boplatslager med bl.a. lerklining under 

stensättningen (a.a.).  

 

Utredningen söder om Alnö kyrka 1992 visar hur viktigt det är att ta upp sökschakt där inga 

lämningar syns på marken i anslutning till främst gravhögar men även i vissa fall fossil 

åkermark. Här illustreras också på ett intressant sätt hur arkeologisk dokumentation sedan 

1800-talet har utvecklats och på denna plats stegvis tagit fram en ”komplett” järnåldersgård 

med gravfält, odlingsmark och boplats med husgrundsterrass. Gravfältet intill 

utredningsområdet var dokumenterat redan på 1800-talet (Ekdahl 1833). Det redovisades vid 

förstagångsinventeringen 1964. Den fossila åkermarken intill registrerades vid 

revideringsinventeringen 1988. Utredningen/undersökningen 1992 identifierade 

boplatslämningarna med hjälp av grävda sökschakt. 
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Den arkeologiska utredningen 

Resultat av fältförberedelserna 
Under rubrik Antikvarisk bakgrund ovan redovisas anteckningar i FMIS och arkeologiska 

rapporter som genomgicks som fältförberedelser och i samband med fältarbetet.   

 

Den kontroll som gjordes av eventuellt fyndmaterial vid Statens Historiska museum, 

Murbergets webbsöktjänst och Alnö hembygdsförening resulterade i att inga kända föremål har 

tillvaratagits i utredningsområdet. I dess närhet finns rikligt med fynd från tidigare 

undersökningar vilka omnämns ovan under rubrik Antikvarisk bakgrund (fynden är utförligt 

publicerade och bl.a. avbildade i Spång 2013). 

 

Ortnamnen Rökland, Älva och Vi är mycket gamla. De finns omnämnda i den äldsta kända 

skattelängden för Medelpad, från år 1535 (www.Sofi.se). I relation till allmän ortnamnskunskap 

(Nordlander 1902, Edlund 1996) och närheten till gravhögar från yngre järnålder är det troligt 

att namnen är förhistoriska, särskilt Vi och Älva. Namnet Vi uppfattas allmänt som namn på en 

förhistorisk kultplats, och ingenting förefaller tala emot den tolkningen i detta fall.  

 

Genomgången av litteratur och rapporter som gjordes som fältförberedelser gav inga speciella 

upplysningar om fornminnesobjekt med anknytning till utredningen utöver vad som redovisas 

ovan under rubrik Antikvarisk bakgrund.  

 

Flera upplysningar av mer allmänt intresse finns i litteratur och rapporter, bl.a. att befolkningen 

på Alnön ska ha ökat från ca 1100 personer år 1860 till ca 5500 personer år 1900 till följd av 

sågverkens antal och framväxt under denna tid (jfr Tedebrand 1996-97, Spång 2012 s 10, 

Sundsvallsminnen). Befolkningsökningen bör innebära en blomstring även för andra näringar. 

Inom jordbruket kan man anta att odlingsmarker utökades markant under samma tid, vilket med 

all sannolikhet har påverkat undersökningsområdet med Rökland, Älva och Vi. 

 

En annan upplysning som indirekt är av intresse för denna utredning är en genomgång av 

indikationer på samiska visten och vinterbetesområden på Alnön (Ericsson 2004). Denna visar 

att historiskt kända samiska aktiviterer på Alnön berör öns södra del och inte 

utredningsområdet eller närliggande granskningsområden. 

 

Alnön ska ha härjats svårt av ryssar år 1721 vid det stora nordiska kriget. Nästan alla gårdar 

brändes ner. Bland de få som klarades var Elvagården och Röklandsgården, vilka nu finns 

bevarade på hembygdsområdet på Alnön respektive på friluftsmuseet Norra Stadsberget i 

Sundsvall (Sundsvallsminnen). 
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Historiska kartor 

Byarna Rökland, Älva och Vi har alla en intressant serie lantmäterikartor som ger god 

information om markanvändning i byarna sedan 1700-talet och även kan analyseras med 

avseende på tidigare markanvändning. För alla tre byar gäller att gårdar under 1700-talet har 

förskjutits österut, från gamla inägomarker (åkrar och ängar vid gårdarna) till nya 

bebyggelselägen där nyodling under 1800-talet skett i samband med laga skifte och 

bebyggelseutvecklingen därefter.  

 

Den karaktäristiska bebyggelseutvecklingen kan illustreras med Rökland, vars byterritorium 

och bebyggelse år 1964 framgår av figur 10. Vid denna tid låg jordbruksmarkerna med 

tillhörande gårdar huvudsakligen i byns östligaste del. Vid en jämförelse med en karta över 

Röklands byterritorium från år 1836 (figur 11) känner man igen bygränsen. (En mindre 

avvikelse är att det gula fältet i nordost på kartan figur 11 – ”Utjord Smedsgården” – inte tillhör 

Rökland på kartan från 1964.) Kartan från 1836 upprättades i samband med laga skifte och 

visar byns alla ägor inför skiftet; gula fältet längst i väster är byns inägomark, österut vidtar 

skogsmark och längst i öster finns utängar (gröna ytor). Från inägomarkens södra del leder en 

väg österut genom skogen bort mot utängarna och utjorden Smedsgården. Vägen korsar vägen 

mellan ”Elfva” i söder och ”Alnö Prestbord” i norr – d.v.s. den nuvarande landsvägen som även 

kan ses på figur 10. 

 

Byns inägomark (västligaste området på figur 11) redovisas på en särskild laga skifteskarta 

från år 1852 och på storskifteskartan från år 1793. På storskifteskartan (figur 12) finns två 

gårdar i byn, som ligger intill varandra i inägomarkens sydligaste del. På laga skifteskartan 

över inägorna 1852 (figur 13 och figur 14) har en av gårdarna flyttat till inägomarkens 

nordligaste del till den plats som ännu på 1964 års karta har jordbruksmark intill en gård. 

Detta att flytta en gård så att bägge skulle komma att ligga mer centralt i varsina 

odlingsmarker var syftet med laga skiftet. 

 

För Rökland innebar laga skiftet och bebyggelseutvecklingen därefter att jordbruket helt 

upphörde i anslutning till den gamla bytomten. Gårdar byggdes i stället i anslutning till de 

ängsmarker som fanns bortom skogen, i byterritoriet östligaste del. Där fanns finkorniga 

jordar som kunde dikas ut till de större åkerfält såsom redovisas på 1964 års karta.  

 

Älva och Vi har haft samma bebyggelseutveckling som Rökland. Ursprungliga inägor med 

gårdar har flyttat österut till nyodlingar under 1800-talet. De gamla gårdsplatserna och den 

gamla inägomarken har gett plats för ny bebyggelse och parkmark. Detta framgår av kartor 

som förtecknas under rubrik Referenser längre fram i denna rapport. 

 

Kartorna från 1700-talet för Vi, Älva och Rökland ger inte bara ögonblicksbilder av 

bebyggelsen och markanvändningen. Inägomarkerna är ett resultat av en lång tids odling och 

ängsbruk. Till stora delar kan inägorna antas ha tillkommit sedan åtminstone medeltiden att 

döma av skriftliga källor, men troligen redan under yngre järnålder att döma av närliggande 

gravhögar. Gårdar kan ha flyttats, men 1700-talskartorna tyder i första hand på att de ”alltid” 

har funnits i anslutning till de centrala inägoområdena före omlokaliseringen under och efter 

laga skiftet. 
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Figur 10. Utdrag ur den ekonomiska kartan från 1964. Rökland har mest jordbruksmark (gult på kartan) i östra 

delen av byterritoriet. Mindre åkerarealer finns även i västra delen. Däremellan skogsmark samt villatomter 

utmed vägen söderifrån till kyrkan i kartområdets norra kant och vid vattnet längst i väster. Kyrkogården, men 

inte kyrkan, ligger inom Röklands gräns. Rikets allmänna kartverks arkiv: Alnö J133-17H5g66. 

 
 

 
Figur 11. Konceptkarta över alla ägorna inför laga skifte 1836 i Rökland. Det gula fältet i väster, ner mot ”Alnö 

Sundet”, är inägomark (åkrar, ängar) med jordbruksgårdar. Gula fältet i öster är ”Utjord Smedsgården”, och 

de gröna ytorna är ängsmarker. En färdväg förbinder dessa platser. En annan färdväg går i nord-sydlig riktning 

mellan ”Elfva” och ”Alnö Prestbord”. Färdvägarna går genom skogsmark. 

Lantmäterimyndigheternas arkiv. 22-ALN-92. 
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Figur 12. Utdrag ur storskifteskartan över Röklands inägor från år 1793 – det område som redovisas som det 

gula fältet längst i väster på figur 11. Byn består av två gårdar (”A” och ”B”) som har en mosaik av åkrar (gula 

fält) och ängar (gröna ytor) fördelade så att båda gårdarna har del i såväl närbelägna åkrar som åkrar längre 

bort. Enligt texten till kartan var åkrarna ännu mer uppsplittrade mellan de två markägarna före storskiftet, som 

syftade till att ge större sammanhängande inägor till markägarna och deras gårdar.  

Lantmäteristyrelsens arkiv: Alnö socken Rökland nr 1. Storskifte på inägor 1793. 
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Figur 13. Utdrag ur laga skifteskarta över Röklands inägor från år 1852 – södra delen av inägomarken enligt 

figur 12, med en kvarliggande gård. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104.   

 

  

  
Figur 14. Utdrag ur laga skifteskarta över Röklands inägor från år 1852 – norra delen av inägomarken enligt 

figur 12, med en ditflyttad gård. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104.   
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Resultat av fältarbetet, etapp 1 
Vid fältarbetet identifierades och registrerades 15 lokaler, varav 11 i utredningsområdet och 

fyra i det närliggande granskningsområdet (Tabell 1 och Tabell 2). Av dessa var två lokaler 

tidigare registrerade i FMIS (RAÄ Alnö 60:1-2 och 75:1-2).  

 

Av de registrerade lokalerna bedöms två som fornlämningar och åtta som övriga 

kulturhistoriska lämningar. Fyra lokaler bedöms ha egenskaper som gör att de föreslås inte 

anmälas till FMIS (två naturbildningar och två sentida odlingar). På den tidigare registrerade 

lokalen RAÄ Alnö 60:1-2 registrerades en lämning som bevakningsobjekt. Samtliga lokaler 

beskrivs i Bilaga 1. De redovisas på kartorna figur 15 och figur 16. 

 

Redovisningen av lokaler, lämningstyp och antikvarisk bedömning enligt Tabell 1, Tabell 2 

och Bilaga 1 följer KML, anvisningar i FMIS och RAÄ:s aktuella rekommendationer 

(Riksantikvarieämbetet 2014). Reglerna i FMIS innebär att närliggande objekt tillhörande 

samma typ av verksamhet (s.k. sammansatta lämningstyper), i regel högst 20 m från varandra 

men i vissa undantagsfall upp till ca 50 m från varandra, redovisas som en och samma lokal, 

och att objekt som i regel ligger längre från varandra eller inte räknas som sammansatta 

lämningstyper bildar egna lokaler. Lokalerna kan alltså bestå av antingen ett objekt eller flera 

objekt. I Bilaga 1 framgår hur många fornminnesobjekt varje lokal har. Totalt registrerades ca 

130 objekt på de 15 lokalerna.   

 

För att lämningar ska klassificeras som fornlämningar följs de rekvisit som anges i KML 2 

kap 1 §: 

 

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 en lämning som fornlämning ska samtliga tre rekvisit enligt ovan vara 

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

kulturhistoriska lämningar. 

 

Förutom de 15 lokalerna redovisas även fältiakttagelser vid etapp 1 i villaområdet intill det 

mellersta (östra) delområdet. Denna redovisning (Tabell 3) anmäls inte till FMIS.   
 

Den tidigare antecknade lokalen RAÄ Alnö 75:1-2 

Lokalen RAÄ Alnö 75:1-2 i FMIS utgörs av de två delundersökta odlingsrösena av Ekelund 

1939 enligt ovan, vilka ingår i ett område med 18 odlingsrösen enligt Ekelunds karta (figur 9). 

Dessa är mycket varierande i storlek, har varierande stenmaterial i ytan och i regel ett synligt 

jordfast block som stenarna lagts upp kring (se Bilaga 1). Utredningens etapp 1 kunde 

verifiera Ekelunds och fornminnesinventeringens bedömning att detta är odlingsrösen och inte 

gravrösen. Frågan verifierades ytterligare genom fyra upptagna provschakt i tre av 

odlingsrösena i utredningskorridoren (Bilaga 2). Det kan inte helt uteslutas att odlingsrösena i 

något fall överlagrar äldre strukturer, men att så skulle vara fallet i utredningskorridoren 

bedöms med ledning av utredningsresultatet som osannolikt. 

 

I Bilaga 1, Bilaga 2 och i det följande när utredningsresultatet redovisas används termen 

”röjningsröse” i stället för ”odlingsröse” i enlighet med aktuell terminologi i FMIS. 

Skillnaden är att odlingsrösen uppstått vid odling och att röjningsrösen har uppstått vid odling 
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och/eller annan stenröjning. De allra flesta röjningsrösena har uppstått vid odling, men även 

andra förklaringar till stenröjning kan finnas. 

 

En fråga som är svårbedömd antikvariskt är om röjningsrösen bör bedömas som 

fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. I RAÄ:s anvisningar framgår att 

röjningsrösen generellt bör bedömas som övriga kulturhistoriska lämningar då sådana har 

anlagts in i nutid och därför inte uppfyller rekvisitet ”äldre tiders bruk” (FMIS). Undantag ska 

göras i de fall då röjningsrösen ingår i fossil åkermark som bedöms som fornlämning. För att 

själva åkermarken ska bedömas som fornlämning enligt FMIS ska rekvisiten enligt KML 

uppfyllas (se ovan). Det innebär att för att vara fornlämning ska åkermarken ha tillkommit 

under forna tider genom äldre tiders bruk och blivit varaktigt övergiven. 

 

De ca 20 röjningsrösen som nu har beskrivits med tillfälligt Id som RAÄ Alnö 75:3 (Bilaga 1) 

har anlagts på mark som troligen varit odlad i mindre omfattning. Inga terrasskanter eller 

andra egenskaper som tyder på intensiv eller långvarig odling kring röjningsrösena har 

identifierats. Varken marken runt omkring eller själva röjningsrösena har sådan karaktär som 

avses med röjningsröseområden av hackerörstyp enligt FMIS, vilka generellt är 

fornlämningar.  

 

Det är tveksamt om något av rekvisiten uppfylls i detta fall: 

 

1. Forna tider? Det är omöjligt att veta eller ta reda på när de första stenarna röjdes bort 

från en åker och lades upp i området. På storskifteskartan från 1787 och laga 

skifteskartan från 1883 anges röjningsröseområdet som ”ängsmark”, med tillägg på 

laga skifteskartan ”med stenrösen”. Denna upplysning är ovanlig på skifteskartor och 

skulle kunna tolkas som pågående markanvändning, d.v.s. att stenrösena byggs upp i 

samband med skiftet. Fältiakttagelser tyder på att röjningsröseområdet inte enbart är 

uppbyggt av stenar från markytorna närmast runt om (som saknar spår efter intensiv 

stenröjning). Mer troligt är att stenarna till stor del kommer från stenröjning av 

åkermarker vid sidan av röjningsröseområdet lite längre bort, på marker som i dag är 

öppen gräsmark eller förändrats av bebyggelse och vägar. På 1700-talets 

storskifteskarta saknas åkrar i nära anslutning till röjningsrösena, vars ängsmark 

karaktäriseras som ”lägder av tredje graden”, d.v.s. inte särskilt lämpliga för odling. 

Närliggande åkrar finns alltså i historiska kartor först under 1800-talet. 

2. Äldre tiders bruk? Stenröjning med större och mindre stentippar som resultat kan ha 

förekommit i äldre tider men är mer vanligt under senare tider, t.ex. i samband med 

rationaliseringar inom jordbruket. I aktuellt röjningsröseområde förekommer både 

större röjningsrösen av stentippskaraktär och mindre som kan ge intryck av att vara 

äldre. Vid schaktning i två av dessa mindre röjningsrösen och metalldetektering i 

området vid utredningen framkom inga fynd som tyder på äldre tiders bruk.   

3. Varaktigt övergivna? Ännu 2016 påförs jord och skräp på röjningsrösena, kanske även 

småstenar, nu från närliggande trädgårdar till villor/radhus. Intressant är att 

röjningsrösena består av ganska mycket jord – inte bara stenar. Detta kommenterade 

Ekelund 1939 (se ovan) och skulle kunna tyda på att gott om ogräs som kvickrot har 

lagts på röjningsrösena sedan åtminstone 1800-talet.  

 

Slutsatsen blir att röjningsröseområdet i första hand föreslås bedömas som ”övrig 

kulturhistorisk lämning” oavsett ålder för den första stenröjningen i området. Det kan tilläggas 

att flertalet röjningsrösen inte kommer att beröras av exploatering enligt nu kända planer, 

vilket gör att bevarade röjningsrösen utanför aktuell korridor skulle kunna studeras närmare i 
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en framtid, om så är önskvärt ur kunskapsuppbyggnadssynpunkt. Om nya faktorer 

tillkommer, som nu är okända, kan det inte uteslutas att en ombedömning från ”övrig 

kulturhistorisk lämning” till ”fornlämning” kan motiveras och beslutas av länsstyrelsen.   

 

De nyregistrerade objekten år 2016 

De nyregistrerade objekten vid utredningen och granskningen, fördelade på 14 lokaler, består 

av en gravhög?, en by-/gårdstomt, två husgrunder från sen historisk tid, två områden med 

fossil åkermark, fyra platser med fossil åker, två färdvägar och två naturbildningar. Som 

fornlämningar bedöms bytomten (Röklands gamla tomt) och den närliggande fossila 

åkermarken (del av Röklands gamla inägomark).   

 

Det nyregistrerade objektet gravhög? intill RAÄ Alnö 60:1-2  

I nära anslutning till RAÄ Alnö 60:1-2 (två gravhögar) noterades ytterligare en lämning med 

liknande dimensioner som dessa gravhögar (redovisad som RAÄ Alnö 60:3 i Bilaga 1). 

Denna nyregistrerade lämning ligger 4 m NNV om RAÄ Alnö 60:1 och 11 m söder om den i 

terrängen markerade mittlinjen för dagvattenprojektets korridor. Korridoren är här så smal att 

den nyregistrerade lämningen ligger några meter utanför korridoren. Om länsstyrelsen här 

bedömer att dagvattenkorridoren ligger inom det lagskyddade fornlämningsområdet för den 

nyregistrerade lämningen (och RAÄ Alnö 60:1) bör de utförda etapp 2-undersökningarna i 

denna utredning (se nedan) vara tillräckliga för att säkerställa att inga ytterligare forn-

lämningar berörs i korridoren och att marken i korridoren kan exploateras utan hinder ur 

fornlämningssynpunkt.  

 

Gemensamt för RAÄ Alnö 60:1-2 och den nu registrerade lämningen är att de ligger på 

mindre impediment i odlingsmark och är tätt bevuxna med sly och lövträd. Närheten till 

odlingsmark gör att de påförts odlingssten mer eller mindre i en omfattning som är särskilt 

svårbedömd i den täta vegetationen. Även vid fornminnesinventeringen 1988 var lämningarna 

slybeväxta och svårbedömda med kantskador, odlingssten och skräp som påförts i sen tid. 

Bedömningen gravhögar baserades 1988 på Ekelunds kartering från 1939 (figur 9), då 

besiktningsförhållandena var mycket bättre och Ekelund karterade de två gravhögarna, men 

inte den nu nyregistrerade lämningen. Det framgår inte i Ekelunds rapport om det fanns 

bedömningssvårigheter vid karteringen. Man kan notera att han i sin tur hade en tidigare 

bedömning från slutet av 1800-talet att utgå ifrån (Adlerz 1898-99). Tillförlitligheten i Adlerz 

bedömningar under 1800-talet har inte analyserats i denna utredning, men generellt bör man 

kunna utgå från att Ekelunds bedömningar håller god standard. I dagens läge skulle det kunna 

övervägas att utifrån en översiktlig besiktning bedöma alla tre objekten som bevaknings-

objekt, men med hänsyn till de tidigare anteckningarna skulle slyröjning och en närmare 

analys behövas för att ändra den bedömning som har varit rådande sedan 1800-talet och som 

redovisas i FMIS.  

 

Den nyregistrerade lämningen bör klassificeras som Bevakningsobjekt. Den antikvariska 

bedömningen för de två tidigare registrerade lämningarna bör behållas tills vidare. 

 

Röklands gamla tomt 

Bebyggelse vid Rökland är känd i skriftliga källor sedan 1500-talet (www.Sofi.se), men har 

sannolikt äldre ursprung. Sju husgrunder identifierades på bytomten, varav tre efter byggnader 

som kan ses på storskifteskartan från 1793. Av övriga husgrunder är en ladugårdsgrund 

markerad på laga skifteskartan från 1852. Övriga husgrunder har yngre karaktär. På 1964 års 

ekonomiska karta finns två nya byggnader, en ladugård och ett bostadshus. Vid fältarbetet 

2016 är all bebyggelse borta. Husgrunderna är således inte samtidiga utan illustrerar 
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bebyggelseutvecklingen under de senaste ca 300 åren. Förutom husgrunder förekommer 

färdvägar genom bytomten samt mindre terrasser med stenskoning för bl.a. trädgårdsodling. 

 

Bytomten bedöms som fornlämning. 

 

Husgrunderna från sen historisk tid 

De två husgrunderna från sen historisk tid som redovisas inom egna lokaler (se Bilaga 1) har 

helt olika karaktär. Den ena (LK2016:72) består av socklar och väggar av cement/betong. Den 

hör till 1900-talet. Troligen finns personer på Alnön som kan förklara husgrundens funktion, 

men frågan har inte undersökts vidare i denna utredning. 

 

Den andra husgrunden från sen historisk tid (LK2016:73) saknar karaktäristisk uppbyggnad 

för en husgrund men finns markerad på laga skifteskartan över Vi från år 1883. Möjligen har 

husgrunden påverkats av senare tids aktiviteter i området. Provschakt i husgrunden gav som 

viktig tilläggsinformation att inga indikationer kom fram som tyder på att husgrunden hade 

uppförts på en äldre struktur (Bilaga 2). Endast moderna fynd gjordes som inte togs tillvara. 

 

Dessa sentida husgrunder bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar.  

 

De två områdena med fossil åkermark 

De två områdena med fossil åkermark har helt olika karaktär, men gemensamt för dem är att 

tidigare åkermark kan identifieras som mer eller mindre indelad i tegar.  

 

Det ena området (LK2016:103), som i sin helhet ligger utanför planerat exploateringsområde 

men ingår i granskningsområdet i nära anslutning till utredningsområdet, består av 10-15 

tegar med både tydliga terrasskanter och otydliga begränsningar, samt ett 70-tal röjningsrösen, 

en stenmur och en ingrävning. Detta område är en central del av Röklands gamla inägomark. 

Det består av åkrar och ängar som byggts upp efter hand under århundraden och lagts ner 

stegvis under 1900-talet. I större delen av området växer lövskog och lövsly, smärre partier 

har ännu öppna gräsytor. Terrasskanter och vissa röjningsrösen är gamla, stenmuren och vissa 

andra röjningsrösen är mer sentida. Ingrävningen har oklar karaktär med kan ha varit en 

källare eller liknande. Området gränsar till ytterligare inägomark till Rökland, företrädesvis 

öppen mark som har brukats med mer moderna brukningsmetoder in i senare tid och saknar 

bevarad indelning i tegar och talrika röjningsrösen. Området med den fossila åkermarken 

bedöms som fornlämning. Troligen finns fler delområden inom Röklands gamla inägomark 

som bör bedömas som fornlämningar, men som inte ingick i granskningsområdet 2016 (jfr 

figur 4, figur 11, figur 12, figur 13 och figur 14). 

 

Det andra området (LK2016:200), i utredningsområdet, har enstaka mindre terrasskanter och 

hak, en stenmur, ett fåtal röjningsstenar och ett dike. De fåtaliga odlingsytorna har i övrigt 

diffusa avgränsningar, är ofullständigt stenröjda och består av sådan moränmark med stenar 

och finsediment som kan antas ha prövats som åker i sen tid. Ängsmark och inga odlingsytor 

redovisas i området på storskifteskartan från 1787. Laga skifteskartan från 1883 visar att 

området ingår i ett större område med en mosaik av ängsmark och ett fåtal mindre åkrar 

insprängda i ängsmarken. Stenmuren är gräns mellan byarna Vi och Älva. Det registrerade 

området (LK2016:200) redovisas för att klargöra att de diffusa spåren inte bedöms 

bevarandevärda eller särskilt skyddsvärda inför planerad exploatering. Lokalen anmäls inte 

till FMIS då den bedöms höra till sådana sentida inägomarker som regelmässigt inte 

registreras i FMIS och som är mycket vanlig och karaktäristisk för utvidgningar av åkertegar 

på tidigare låglänta ängsmarker vid andra hälften av 1800-talet och in i 1900-talet. 
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De fyra lokalerna med fossil åker 

De fyra lokalerna med fossil åker tillhör alla Röklands gamla inägomark, men de består inte 

av sådan tegindelning och sådana varierade egenskaper som redovisas ovan som ”områden 

med fossil åkermark”. Termen ”fossil åker” avser således en åker, och termen ”område med 

fossil åkermark” avser två eller fler intill varandra liggande åkrar (terminologi enligt FMIS). 

 

Tre av lokalerna med varsin fossil åker (LK2016:293, 297 och 301) ligger nära Röklands 

gamla tomt och berörs av utredningsområdet/exploateringsområdet. De är alla övergivna och 

består huvudsakligen av öppen mark i en västsluttning. Sluttningen gör att åkrarna avgränsas 

nedåt av varsin terrasskant och uppåt av ett ingrävt hak. I övrigt saknas formelement som 

röjningsrösen och tegindelning. Åkrarnas yta kan ha brukats med plog i sen tid. Två av dem 

(LK2016:293 och 301) finns med som åkrar ”av tredje graden” på storskifteskartan över 

Rökland från 1793, och en av dem (LK2016:297) redovisas som ”sämre lägda”. Alla tre finns 

med på laga skifteskartan från 1852 som åkrar. Klassificeringen av åkrarna gjordes i fyra 

grader. Tredje gradens åkrar gav något sämre avkastning än första och andra gradens åkrar 

men bättre än fjärde gradens åkrar (kan tolkas som att de ”sämre” åkrarna togs upp sekundärt 

i förhållande till de mer bördiga markerna med första och andra gradens åkrar). En ”sämre 

lägda” torde avse en i terrängen relativt lågt liggande öppen markyta som huvudsakligen 

används för höproduktion men som man alternativt även kan prova att odla på.  

 

De tre fossila åkrarna LK2016:293, 297 och 301 bedöms som övriga kulturhistoriska 

lämningar eftersom KML:s alla tre rekvisit knappast uppfylls. Åkerytorna har ett sådant 

utseende som i princip uppstår även vid nutida åkerbruk, och därmed inte som en följd av 

äldre tiders bruk. Det kan också ses som principiellt tveksamt att bedöma dem som varaktigt 

övergivna när de inte är beskogade utan skulle kunna plöjas upp i morgon i de öppna 

gräsmarkerna. Dessa fossila åkrar är intressanta kulturhistoriska lämningar, i synnerhet i 

relation till Röklands gamla tomt. De bör därför om möjligt undantas från exploatering, bl.a. 

för att den intilliggande fornlämningen Röklands gamla tomt får förhöjt bevarandevärde av de 

omgivande välbevarade gamla åker- och ängsmarkerna.  

 

Den fjärde lokalen med fossil åker (LK2016:259) ligger i granskningsområdet och således 

utanför planerat exploateringsområde. Den består av en tydlig terrasskant i tidigare åkermark 

och ett röjningsröse på terrasskanten. Dessa formelement ingår i ett större inägoområde med 

till stor del öppen mark som odlats med mer eller mindre moderna brukningsmetoder under 

1900-talet, men som nu har upphört. Den registrerade lokalen (LK2016:259) framstår som en 

bortrationaliserad smal åkerremsa i det större inägoområdet. Detta bör studeras i sin helhet 

före redovisning i FMIS. Det större området som avses är Röklands gamla inägomark, se 

figur 10, figur 11 och figur 12. 

 

De två färdvägarna  

Av de två färdvägarna (LK2016:208 och 305) går den ena genom utredningsområdet och den 

andra omedelbart väster om utredningsområdet, i det intilliggande granskningsområdet. 

Vägarna möts på Röklands gamla tomt.  

 

Färdvägen i granskningsområdet (LK2016:208) är enligt uppgift en tidigare kyrkstig. Den går 

söderifrån genom Röklands gamla tomt och fortsätter norrut mot Alnö kyrka. Sista biten 

närmare kyrkan har oklar sträckning där den nu registrerade vägen möjligen viker av på en 

annan färdväg eller brukningsväg. I så fall har sista biten till kyrkan okänd sträckning. 

Kyrkstigen används än i dag som stig eller för fyrhjuling och är till större delen välbevarad, 

bl.a. med uppbyggda stenskoningar på skrå i västsluttningen så att det har varit möjligt att 
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färdas på vägen med häst och vagn. Vägen är inte markerad på storskifteskartan eller laga 

skifteskartan över Rökland förutom att delen närmast Röklands gamla tomt finns med som 

brukningsväg ner till åkrar längre mot nordväst (figur 12). 

 

Färdvägen genom utredningsområdet består huvudsakligen av en uppbyggd vägbank 

(LK2016:305). Den är en bevarad del av en väg som är markerad på storskifteskartan från 

1793 och laga skifteskartan från 1852 över Rökland. Den har gått från Röklands gamla tomt 

till utägorna med Smedsgården i byterritoriets östligaste del (se figur 11). Den registrerade 

sträckan används inte i dagens läge. 

 

Gemensamt för färdvägarna är att de är uppbyggda så som vägar byggs än i dag. Skillnaden är 

att den s.k. Kyrkstigen används och den andra färdvägssträckningen inte används. Gemensamt 

är även att rekvisiten enligt KML knappast kan anses vara uppfyllda, eftersom vägarna saknar 

egenskaper som tillkommit genom äldre tiders bruk. Vägarnas kulturhistoriska värden bör 

ändå tillvaratas. 

 

Färdvägarna bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar.  

 

De två naturbildningarna 

De två naturbildningarna bedöms sakna kulturhistoriskt intresse (LK2016:263 och 264). De kan 

uppfattas som husgrundsliknande och har tagits med för att klargöra att de inte är husgrunder. 

 

 

Fältiakttagelser vid etapp 1 i villaområdet intill det mellersta (östra) 

delområdet 

I det mellersta området, d.v.s. utmed asfalterad väg med intilliggande diken, infartsvägar till 

villatomter och berörda delar av tomterna, gjordes inga grävinsatser vid utredningens etapp 2. 

Samtliga ytor som skulle kunna vara aktuella för sökschakt i detta delområde var påverkade 

av tidigare grävning (bl.a. diken) eller tomtplanering med jord som hade förflyttats så att 

jämna terrasser hade skapats för gräsmattor eller möjligen tidigare byggnader. Mycket 

begränsade ytor i denna del av utredningsområdet har tidigare också varit odlade, enligt 

historiska kartor huvudsakligen i sen tid. Då dessa arealer undantogs från utredningsarealen 

enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag, och då grävning med maskin eller för hand 

bedömdes som mindre lämpliga insatser på t.ex. villatomters gräsmattor gjordes bedömningen 

att grävinsatser här inte kunde motiveras av utredningens förutsättningar och okulära 

iakttagelser i etapp 1.  

 

Exempel på iakttagelser vid fältarbetets etapp 1 redovisas i Tabell 3. Hela delområdet utgörs av 

sluttande mark mot väster som bearbetats för att skapa terrasser för byggnader, vägar och 

odlingsytor, bl.a. för trädgårdsodlingar.  

 

Sammanfattningsvis leder gjorda fältiakttagelser för detta delområde till att grävning för 

dagvattenarbeten i utredningsområdet riskerar att på några platser beröra lämningar som av 

underlagsmaterialet till denna utredning att döma bör vara sentida och av begränsat 

kulturhistoriskt intresse. Möjligen skulle antikvarisk schaktkontroll kunna göras selektivt på 

några platser, särskilt de redovisade i Tabell 3, vid pågående ledningsgrävning för att se vad 

terrasserna innehåller och översiktligt dokumentera detta.  
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Figur 15. Lokaler som registrerats vid den arkeologiska utredningen redovisas som punkter, linje och ytor. 

Utredningsområdet markerat med gult (”Alnö VA-projekt”) och objekt enligt FMIS med rött. Kartan är något 

förminskad varför skalstrecket och inte skalan 1:10 000 ska användas när man mäter avstånd på kartan. För 

beskrivningar av de registrerade objekten, se Tabell 1 och Bilaga 1. Kartunderlag Fastighetskartan © 

Lantmäteriet. Karta: Länsstyrelsen Västernorrland och Lena Berg Nilsson 2016. 
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Figur 16. Lokaler som registrerats vid granskning i anslutning till den arkeologiska utredningen redovisas som 

punkter, linje och yta. Utredningsområdet markerat med gult (”Alnö VA-projekt”) och objekt enligt FMIS med 

rött. Kartan är något förminskad varför skalstrecket och inte skalan 1:10 000 ska användas när man mäter 

avstånd på kartan. För beskrivningar av de registrerade objekten, se Tabell 2 och Bilaga 1. Kartunderlag 

Fastighetskartan © Lantmäteriet. Karta: Länsstyrelsen Västernorrland och Lena Berg Nilsson 2016. 
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Figur 17. Tre platser som omnämns i Tabell 3 som terrassformationer, vilka bedöms ha med sentida bebyggelse, 

odling eller trädgårdsplanering att göra och inte undersökts närmare vid utredningen. Utredningsområdet 

markerat med gult. Kartunderlag Fastighetskartan © Lantmäteriet.  

Karta: Länsstyrelsen Västernorrland och Lena Berg Nilsson 2016. 
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Tabell 1. Registrerade lokaler i utredningsområdet. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 1. 

RAÄ-nr/Id-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

RAÄ Alnö 75:1-2 (redovisas med tillfälligt Id 
som RAÄ Alnö 75:3 i denna rapport) 

Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 

LK2016:72 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

LK2016:73 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

LK2016:99 By-/gårdstomt Fornlämning 

LK2016:200 
Område med fossil 
åkermark 

Anmäls inte till FMIS 

LK2016:263 Naturbildning Anmäls inte till FMIS 

LK2016:264 Naturbildning Anmäls inte till FMIS 

LK2016:293 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 

LK2016:297 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 

LK2016:301 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 

LK2016:305 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 

 

  

Tabell 2. Granskade lokaler i anslutning till utredningsområdet. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 1. 

RAÄ-nr/Id-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

RAÄ Alnö 60:1-2 
RAÄ Alnö 60:3 (tillfälligt Id i denna rapport) 

Hög  
Hög? 

Fornlämning 
Bevakningsobjekt 

LK2016:103 
Område med fossil 
åkermark 

Fornlämning 

LK2016:208 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 

LK2016:259 Fossil åker Anmäls inte till FMIS 
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Tabell 3. Terrassformationer i utredningsområdet, ej undersökta med sökschakt.  Jfr figur 15. 

Id-nr och 
koordinater 

Bild   Kommentar 

wp266 
 
SWEREF 
99TM: 
E:624314 
N:6925860 
 

  

 
Foto från SSO: Lennart Klang 2016. 
 

Gräsmatta med villa och stuga till 
höger i bilden. Vid byggnaderna i 
bildens mitt en diffus terrasskant 
som kan ha uppstått av tidigare 
byggnad, odling, vägsträcka eller 
annan aktivitet. Alternativt är 
terrasskanten naturbildad och 
påverkad av tomtplanering. Inga 
synliga egenskaper eller 
indikationer på historiska kartor 
motiverar fornminnesredovisning. 
Terrasskanten i denna 
bebyggelsemiljö bedöms inte 
heller utgöra skäl till arkeologiska 
sökschakt i en utredningsetapp 2. 
Möjligen kan schaktkontroll göras 
i samband med ledningsgrävning. 

wp267  
 
SWEREF 
99TM: 
E:624360 
N:6925638 
 

 

 

 
Foto från VNV: Lennart Klang 2016. 
 

Uppbyggd terrass, något 
platåartad, på tomtmark. Möjligen 
har en byggnad funnits på 
terrasseringen tidigare, i så fall 
med all sannolikhet tillhörig 
områdets sentida villabebyggelse 
och borttagen till förmån för 
gräsmatta. Alternativt är terrassen 
uppbyggd för odling eller 
tomtplanering. Inga indikationer 
på äldre bebyggelse på historiska 
kartor. Bedöms sakna intresse för 
fördjupad arkeologisk utredning. 
Möjligen kan schaktkontroll göras 
i samband med ledningsgrävning. 

wp268 
 
SWEREF 
99TM: 
E:624640 
N:6925007 
 

 

 
Foto från VSV: Lennart Klang 2016. 
 

Uppbyggd terrass med stödmur, 
troligen anlagd i samband med 
trädgårdsplanering för villatomt på 
1900-talet. Inga bebyggelse-
indikationer på historiska kartor.  
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Resultat av fältarbetet, etapp 2 
Metalldetekteringen inledde etapp 2 och fokuserade på det södra området, där gravhögar från 

järnålder finns i närheten, d.v.s. där sentida husgrunder, fossil åkermark och formelement av 

delvis svårbedömd karaktär hade iakttagits i etapp 1. De svårbedömda formelementen bestod 

av den ena husgrunden (LK2016:73), röjningsrösen vid RAÄ Alnö 75:1-2 och i viss mån 

odlingsterrasser i ännu öppen mark. Frågeställningen för detekteringen var om husgrunden, 

röjningsrösena och odlingsterrasserna har anlagts på äldre strukturer med metallföremål, t.ex. 

gravar och järnåldershus. 

 

Av övriga delområden övervägdes även metalldetektering i den större ytan i nordväst med 

Röklands gamla tomt och de registrerade naturbildningarna LK2016:263 och 264. För 

Röklands gamla tomt och inägor blev slutsatsen att detekteringen inte behövdes eftersom 

lämningarna där inte var svårbedömda antikvariskt. För att undersöka om mycket diffusa 

husgrunder med lämningar efter metallfynd kunde finnas i anslutning till de registrerade 

naturbildningarna gjordes metalldetektering på dessa platser. 

 

Inga fynd förutom recenta föremål framkom vid detekteringen (Bilaga 3). Inga fynd gjordes 

vid naturbildningarna. Rikligt med sentida fynd noterades i det södra delområdet varav ett 

fåtal tillvaratogs för att eventuellt analyseras mer i samband med senare upptagna sökschakt. 

Fynden bedömdes vid metalldetekteringen som ”skräpfynd” av kasserade, trasiga föremål 

som bl.a. följt med vid utgödsling på de tidigare åkrarna, bl.a. en sölja (troligen från tidigt 

1900-tal att döma av korrosion etc.), ett lock, rostiga spikar och ett mynt (5-öring från ca 

1960). Vid detekteringen och tillhörande uppgrävning av fynden noterades något tegelflis. 

Enstaka stenar som var något skärviga noterades i anslutning till LK2016:73 (figur 18). 

 

 
Figur 18. Sentida metallfynd och skärvig sten konstateras i kanten av jordhögen tillhörig husgrunden 

LK2016:73 2016 av Lars Winroth, Modern Arkeologi, i samband med metalldetektering.  

Foto från NO: Lennart Klang 2016.  
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Resultatet av metalldetekteringen bidrog till prioriteringar vid planeringen av sökschakt med 

maskin. 30 schakt om sammanlagt ca 280 m
2
 grävdes i det nordvästra och det södra 

delområdet (se figur 19), varav något fler än hälften (17 schakt) där metalldetektering hade 

utförts i det södra delområdet. 25 schakt var sökschakt, d.v.s. de togs upp för att söka efter 

fornminnen som inte syns på marken, och resterade fem var provschakt, d.v.s. de togs upp i 

synliga lämningar i syfte att se hur de är uppbyggda, om de har fyndmaterial och om 

upplysningar kan erhållas av betydelse för den antikvariska bedömningen. 

 

I det nordvästra delområdet valdes schakt huvudsakligen för att söka strandnära 

stenåldersboplatser på nivåer mellan 50 och 80 m ö. h. Här föregicks valet av sökschaktslägen 

av intensiv sondning i utvalda stråk. Tre avsatsytor valdes för sökschakt, varav ett i tidigare 

åkrar vid Röklands gamla tomt på nivåer mellan 55 och 60 m ö. h. och övriga på två avsatser 

mellan 70 och 75 m ö. h. respektive 75 och 80 m ö. h. i skogsmark.  

 

 

Figur 19. Schaktområden inom utredningsområdet. Se vidare bilaga Bilaga 2, där de redovisas mer i detalj på 

kartor över södra området (korridoren väster om Vi) och norra området (vid Rökland). Kartunderlag 

Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Länsstyrelsen Västernorrland och Lena Berg Nilsson 2016.  
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I det södra delområdet valdes sökschakt mellan ca 25 m och 50 m ö. h. på tidigare 

odlingsmark, och provschakt i fornminnesobjekten RAÄ Alnö 75:3 och LK2016:73. På lägre 

nivåer fanns inga indikationer för sökschakt i sluttande moränmark med huvudsakligen 

finsediment blandat med småsten. Nivåerna innebär att sökschaktningen gjordes där 

stenkonstruktioner, artefakter av sten, keramik och kolkoncentrationer från såväl järnålder, 

bronsålder som yngre stenålder skulle kunna finnas. 

 

I övrigt gjordes bedömningen av iakttagelser i etapp 1 och den selektiva intensiva sondningen 

att inga topografiska eller jordartslämpliga boplatslägen kunde identifieras som motiverade 

ytterligare sökschakt. Inga synliga fornminnen utöver de som provundersöktes bedömdes ha 

sådan oklar karaktär att provundersökningar behövdes för att klargöra antikvarisk status. 

 

Beskrivningar av de undersökta schakten och kartor med schaktens lägen framgår av Bilaga 2.  

 

I sökschakten framkom inga tydliga belägg för äldre bosättning eller annan aktivitet än de 

som kan kopplas till det historiskt kända jordbruket och tillhörande bebyggelse samt i några 

fall skräp som tappats eller dumpats under 1900-talet.  

 

I det nordvästra delområdet framkom inga indikationer på att strandnära stenåldersboplatser 

har funnits i utredningsområdet. De fynd som påträffades i matjorden eller i övergången 

mellan denna och underliggande alv i tidigare åkermark intill Röklands gamla tomt härrör 

från den närliggande bebyggelsen och har sannolikt hamnat i åkern i samband med utgödsling 

eller förlorats i samband med jordbruksarbete (tegelflis, enstaka obränt ben, enstaka glasbitar, 

enstaka gulglacerade 1800-talskeramikbitar, enstaka porslinsflisor av ostindisk karaktär – se 

Bilaga 2 och figur 20). Dessa påträffade fragment förefaller ge exempel på ett relativt välstånd 

i Röklands gamla gårdar, vilket kan ses som arkeologisk bonus vid letandet efter 

underliggande fynd från stenåldersbosättningar, som inte gick att hitta.  

 

 
Figur 20. Porslinsbit av ostindisk karaktär påträffad och återdeponerad i sökschakt i tidigare åker (schakt nr 25 

i Bilaga 2), gränsande mot Röklands gamla tomt. Foto: Lennart Klang 2016.  
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De fynd som framkom i det södra delområdet har påträffats i tidigare åkrars matjord eller i 

övergången mellan denna och underliggande alv samt i anslutning till röjningsrösen vid 

lokalen RAÄ Alnö 75:1-2. Fynden är sentida och har sannolikt hamnat i åkern i samband med 

utgödsling, förlorats i samband med jordbruksarbete eller slängts i samband med arbete eller 

färd utmed vägen från Alnöbron, som enligt webbsidan Sundsvallsminnen byggdes år 1964.  

 

De fyra provschakten i tre röjningsrösen vid RAÄ Alnö 75:1-2 gav besked som verifierade 

Ekelunds bedömningar från 1939 och därtill upplysningar om hur de är uppbyggda. För 

samtliga fyra provschakt gäller att de togs upp så att de även berörde mindre ytor mark direkt 

utanför röjningsrösena. Provschakten togs upp för hand och med hjälp av maskin. Tre 

röjningsrösen provundersöktes – se figur 21 och Bilaga 2: 

 

 Ett större röjningsröse undersöktes i kanten (schakt nr 14 i ett röjningsröse som även 

Ekelund provundersökte). 

 Ett mindre röjningsröse undersöktes med två provschakt; dels i kanten och dels intill 

större block mer centralt i röjningsröset (schakt nr 15 och schakt nr 16). 

 Ett röjningsröse undersöktes från röjningsrösets mittparti till dess kant (schakt nr 17, 

också i ett av de mindre röjningsrösena).  

 

Det mindre provschaktet i röjningsröset som Ekelund hade undersökt togs upp för att se om 

innehållet i detta röjningsröse skiljer sig från de provschakt som togs upp i de mindre 

röjningsrösena, vilka möjligen skulle kunna tolkas som äldre och kanske ha annat innehåll. 

Resultatet blev att uppbyggnaden inte skiljer sig åt vid en jämförelse mellan de fyra 

provschakten (beskrivningar och fotobilder i Bilaga 2). 

 

Röjningsrösena visade sig vara uppbyggda av ett ojämnt stenmaterial och till tämligen stor del 

av mörk jord (matjordsliknande material). Denna mörka jord med röjningsstenar ner till steril 

brun jord saknade stratigrafi, kolkoncentrationer och fyndmaterial i de grävda provschakten, 

med undantag för enstaka sotfragment och en kolkoncentration i schakt nr 16 och två glasbitar 

i schakt nr 17. Det mörka jordlagret med röjningsstenar ovanför den sterila bruna jorden hade 

samma tjocklek som röjningsrösenas höjd (figur 22).  

 

Kolkoncentrationen, som tillvaratogs (Kp1) i provschakt 16, fanns i övergången mellan den 

mörka jorden och den bruna sterila jorden. Den var ca 5 cm i diameter och 1 cm tjock och 

bestod av glest spridda kolbitar i röjningsrösets utkant där den omgavs av stenar i oordning 

som i något fall kan tillhöra röjningsröset och i övrigt bedöms tillhöra till den sterila moränen 

med inslag av finsediment, sand, grus och stenar. Kolkoncentrationens läge vertikalt 

bedömdes vara omedelbart under röjningsröset. En C14-datering här bedömdes kunna ange en 

aktivitet som ägde rum innan röjningsröset anlades eller möjligen en tidpunkt då en aktivitet 

ägde rum i kanten av röjningsröset.   

 

Utförd vedartsanalys visar att tillvaratagna kolbitar kommer från Juniperus communis, d.v.s. 

en, som föredrar betad relativt öppen mark och som har seg och motståndskraftig ved lämplig 

för bl.a. stängselstolpar (Bilaga 4).  

 

C14-analysen gav en datering till tiden kring år 1800 e Kr (Bilaga 5). 

 

De två glasbitarna, i provschakt 17 (figur 21), påträffades under en stor sten i utkanten av 

röjningsröset (figur 22). De bedömdes vid fältarbetet som ojämnt handblåsta gröna glasbitar 

från en rund bottenyta av en butelj från något årtionde kring sekelskiftet 1800 eller möjligen 
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från en tidigare tidpunkt under 1700-talet. Läget under röjningsröset antyder att röjningsröset 

anlades eller påfördes stenar i sen tid. Den trasiga buteljen kan ha varit gammal när den gick 

sönder och kasserades. 

  

 

 
Figur 21. Utdrag ur Ekelunds karta från 1939 över röjningsröseområdet RAÄ Alnö 75, med markering av var 

provschakt togs upp vid utredningen 2016. Bearbetning: Lennart Klang 2016.  

 

 
Figur 22. Provschaktet nr 17 under framrensning. Under den större stenen till vänster i bilden i röjningsrösets 

yttre begränsning påträffades två glasbitar. Dessa bedömdes som sentida (1700-tal eller tiden kring sekelskiftet 

1800) och belägna under röjningsröset. Glasbitarna återdoponerades före schaktets igenläggning. 

Den mörkfärgade jorden i röjningsröset, ner till brunare jord, visade sig karaktäristisk för de fyra provschakten 

som togs upp i röjningsrösena enligt figur 21 (se vidare Bilaga 2). Foto från N: Lennart Klang 2016.  
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Figur 23. Röjningsröset i vilket provschaktet nr 17 togs upp är närmast ovalt, ca 6x4 m och 0,5 m högt av 

huvudsakligen 0,1-0,3 m stora stenar i ytan. Foto från Ö: Lennart Klang 2016.  

 

Resultatet från utredningens sök- och provschakt i etapp 2 verifierar resultaten av fältför-

beredande excerpering, utredningens etapp 1 och gjord metalldetektering. I samband med 

igenläggningen av sökschakten återdeponerades de få fynd som hade tillvaratagits vid 

metalldetekteringen på de platser där de hade hittats. Då inga stratigrafier, konstruktioner eller 

fyndomständigheter av betydelse framkom i schakten i behov av att förtydligas i profil- och 

planritningar utfördes endast fotodokumentation av schakten och de fornminnen provschakten 

togs upp i (figur 22, figur 23 och fotobilder i Bilaga 2). Samtliga upptagna schakt återställdes 

till likartat utseende som fanns före ingreppen. 

 

Sammanfattning av utredningsresultatet 
Denna arkeologiska utredning har klarlagt utredningsområdets användning under förhistorisk 

och historisk tid genom att gå igenom arkivhandlingar och litteratur om byarna Rökland, Älva 

och Vi samt genom att identifiera och registrera fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar i området. 

 

Utredningsområdet består i huvudsak av mark utan identifierade förhistoriska markörer som 

gravar och fyndmaterial av stenålderskaraktär. Kända förhistoriska gravar är tämligen vanligt 

förekommande i omgivningarna, men inga kokgropar, boplatsgropar, boplatsvallar, fångst-
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gropar eller andra markanvändningsmarkörer av förhistorisk karaktär har identifierats i 

utredningsområdet. 

 

Huvuddelen av utredningsområdet har varit utmark/skogsmark/betesmark. Även inägor 

(åkrar, ängar) och gammal tomtmark med husgrunder efter jordbruksgårdar berörs, liksom 

äldre och yngre vägar, sentida husgrunder och nutida villatomter. 

 

Utredningskorridoren i södra delområdet, från brofästet upp till cirkulationsplatsen vid Vi, 

skär igenom ett odlingslandskap som uppvisar en mosaik av äldre och yngre odlingsmarker 

som brukats in i 1900-talet efter att ha expanderat under andra hälften av 1800-talet, då 

nyodlingar behövdes i samband med en kraftig befolkningsökning till följd av 

sågverksepokens uppkomst och utveckling. Expansionen av åkerytor skedde i tidigare 

ängsmarker inom den äldre inägomarken, som troligen har växt fram sedan den yngre 

järnåldern, då närliggande gravar anlades och kan ha gett området kultplatsnamnet Vi.  

 

Från cirkulationsplatsen vid Vi och upp mot kyrkan fortsätter utredningsområdet som en smal 

korridor intill befintlig väg genom tidigare inägomarker till Vi och Älva fram till Röklands 

skog. Större delen av det nordvästra delområdet hör historiskt till Röklands skog, men i 

mindre omfattning går utredningsområdet även in i Röklands gamla inägomark och Röklands 

gamla tomt, där två gårdar låg på 1700-talet och tidigare. Utmed den befintliga vägen har 

villabebyggelse vuxit fram, medan Röklands gamla tomt är helt övergiven. Den gamla tomten 

och delar av den gamla inägomarken bedöms nu som fornlämningar. 

 

 

Arkivhandlingar 
Inga originalhandlingar som har betydelse för förståelsen av utredningens genomförande och 

resultat föreligger. Denna rapport bedöms innehålla alla relevanta upplysningar som 

framkommit vid utredningen. Den sänds i arkivvärdiga exemplar till Riksantikvarieämbetet, 

Länsstyrelsen Västernorrland, Sundsvalls kommun och även om så önskas för arkivering till 

Länsmuseet Murberget. I övrigt kommer den att finnas tillgänglig digitalt i Samla, på 

Landskapsarkeologernas hemsida och om så önskas även på andra hemsidor eller digitala 

arkiv. Staten har rätt att framställa och sprida rapportens innehåll, vilket även gäller för andra 

aktörer så länge källa anges och bilder och text inte säljs kommersiellt.  

 

Inga fornfynd har tillvaratagits för konservering och hantering i övrigt före fyndfördelning till 

anvisat arkiv. Fältanteckningar och datafiler med GPS-koordinater förvaras inom 

Landskapsarkeologerna hos LK Konsult och ArcMontana.   

 

 

Utvärdering 
Denna utredning har utförts med hög ambitionsnivå i ett topografiskt och historiskt varierande 

landskap där lämningar från ”alla” tidsperioder och olika verksamheter skulle kunna finnas att 

döma av landhöjningstakt, historiska kartor, känd bebyggelseutveckling och kända 

fornminnesuppteckningar före utredningen.  

 

Områdets markanvändning under förhistorisk och historisk tid har klarlagts, tidigare okända 

fornminnen har identifierats och tidigare kända fornminnen har granskats. Skick och status för 

berörda fornminnen har beskrivits och bedömts med ledning av KML och Riksantikvarie-
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ämbetets riktlinjer. Fornminneslokalerna och undersökta markytor har redovisats med så 

exakta positioner som omständigheterna medgav. Det senare innebär att undersökta sök- och 

provschakt, alla rektangulära, har mätts in med RTK-GPS med mätpunkter i schaktens fyra 

hörn. Fornminneslokalernas positioner har redovisats med s.k. handhållen GPS i enlighet med 

anvisningar i FMIS och utifrån vad som kan bedömas som så exakt som fältiakttagelserna 

medgav. Fornminneslokalerna och deras ingående fornminnesobjekt har av förutsättningarna i 

KML och fältiakttagelserna att döma inte samma exakta utsträckning som t.ex. sökschakten. 

Detta gäller i synnerhet för fornlämningslokalerna som alla har ett lagskyddat fornlämnings-

område runt om som inte kan karteras eftersom de inte har gränsbestämts genom särskilt 

beslut av länsstyrelsen. Även de ingående fornlämningsobjekten har i normalfallet otydlig 

centimeterexakt begränsning som inte syns vid arkeologisk utredning, eftersom vegetation 

och övertorvning behöver tas bort såsom vid för- eller slutundersökning för sådan exakt 

centimeterkartering som RTK-GPS medger.  

 

För fornlämningslokalerna Röklands gamla tomt och Röklands fossila åkermark var 

vegetationen ställvis besvärlig för arkeologiska iakttagelser, särskilt där mycket högt gräs 

växte på den gamla tomten. Inom dessa fornlämningslokaler kan preciserade iakttagelser 

komplettera och justera gjord redovisning i denna utredning. Justeringar för den gamla tomten 

berör främst konstruktionsdetaljer inom det markerade området (husgrunders struktur m.m.). 

För den fossila åkermarken gäller att denna kan preciseras och troligen kompletteras mot 

väster och norr med ytterligare fossil åkermark inom tillkommande lokaler inom Röklands 

gamla inägoområde och således utanför utredningsområdet.     

 

Den valda ambitionsnivån för fältarbetet innebär att alla delar av utredningsområdet 

studerades systematiskt utan undantag.  

 

Inga betydande avvikelser från undersökningsplanen gjordes med undantag för att 

slutrapportens färdigställande försenades med drygt en månad. Förseningen berodde på att 

analysen av kolprovet drog ut på tiden mer än vad som kunde förutses. I samråd med 

Länsstyrelsen Västernorrland bedömdes det lämpligt att invänta analysresultatet före 

rapportens färdigställande. 

 

 

Behov av ytterligare antikvariska åtgärder 
Vald ambitionsnivå och utredningsresultatet gör att inga ytterligare antikvariska åtgärder 

bedöms behövliga i utredningsområdet för att klarlägga områdets fornminnesstruktur. Inom 

fornlämningslokalen Röklands gamla tomt skulle en noggrann kartering kunna precisera 

husgrunder och andra lämningar, särskilt om en sådan kan göras i gynnsam vegetation utan 

högt gräs. 

 

I samband med planerad exploatering som berör fornminnena inklusive fornlämningsområden 

ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas för besked om hur man går vidare.  

 

Det kan aldrig helt uteslutas att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga 

indikationer syns på marken på platser där ingen schaktning utförts. Om sådana kommer fram 

vid grävning ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas och fortsatt grävning på platsen 

avbrytas i väntan på besked från länsstyrelsen. 
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Inom Röklands gamla inägomark skulle en specialstudie vara av intresse för mer allmän 

kunskapsuppbyggnad om odlingslandskapets framväxt och för att vara ett underlag för 

framtida planering av eventuell bebyggelse utanför utredningsområdet. En sådan mer 

detaljerad redovisning av odlingslandskapets lämningar inom och utanför LK 2016:103 

bedöms inte behövlig för den fortsatta planeringen av de nu aktuella dagvattenanläggningarna 

i utredningsområdet. 
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Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

22-ALN-15, Storskifte Älva åker och äng 1777   

22-ALN-23, Storskifte Vi hemägor 1787 

22-ALN-35, Storskifte Rökland hemägor 1794   

 

22-ALN-70, Storskifte Älva hemskog 1816   

22-ALN-92, Laga skifte Rökland, alla ägorna 1836 

22-ALN-104, Laga skifte Rökland, inägor 1852 

22-ALN-133, Laga skifte Älva 1883 

22-ALN-135, Laga skifte Vi 1883 

22-ALN-156, Laga skifte Rökland, avrösningsjorden 1898  

 

Lantmäteristyrelsens arkiv: 

Alnö socken Rökland nr 1 , Storskifte på inägor 1793 

Alnö socken Vi nr 1-3, Inägodelning 1786  

Alnö socken Vi nr 1-3, Storskifte på hemskog 1806 

Alnö socken Älva nr 1-4, Storskifte på inägor 1776   

Alnö socken Älva nr 1-4, Laga delning 1815   

 

Rikets allmänna kartverks arkiv: 

Ekonomiska kartan Alnö J133-17H5g66 (1964) 
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Bilaga 1. Objekttabell med fotodokumentation.   
 

Obj. nr/ RAÄ-
nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

 
RAÄ Alnö 60:1-3 
 
(nr 3 är i denna 
rapport ett tillfälligt 
Id som sannolikt 
kommer att få 
annat RAÄ-nr vid 
registrering i 
FMIS) 
  

 
Hög och hög? 

 
Tidigare beskrivning (från 1988):  

 
1) Hög, 10 m diam och 1,2 m h. I ytan talrika 0,1-0,2 

m st stenar, varav flertalet möjligen odlingstenar. I 
Ö är en kantskada. Svårbesiktad pga tät 
vegetation. Beväxt med lövträd och lövbuskar.  
22 m 155 gon om nr 1 är:  

2) Hög, ca 9 m diam och 1 m h. I ytan enstaka 0,2-
0,4 m st stenar. Kantskadad. Anl 
förefallersekundärt uppbyggd på krönet, en ca 4 m 
diam, platå med i kanterna väl övertorvade 
rätvinkliga murbruksblock, 0,2-0,4 m st. Möjligen 
är hela anl sentida? I S kanten är odlingssten 
uppkastad. Anl är belamrad med skräp. Beväxt 
med lövträd och lövbuskar i kanterna.  
 
Terräng: SV-sluttande moränmark, skogsmark. 
Lövskog, f.d. åkerholme. 
 
Tidigare anteckningar: Raä:s inv 1964, nr 60. 
Adlerz 1898. 
G.Ekelund 1939, nr 26:8-9. 
 
Specialkartor: Ekelund 1939, nr 8-9. 

  
Besikting 2016-07-04:   
  

Ca 7 m NV om nr 2: 
3) Hög? med påförd odlingssten i ytan och kanten, 

orgelbundet rundad, 6-7 m i diameter och 1 m 
hög. Påförda odlingsstenar är 0,1-0,4 m stora. 
Underliggande välvning är jordblandad och ser 
karaktäristisk ut för en gravhög, men kan även ha 
uppstått av andra skäl. Mycket tät slyvegetation. 
 
Antikvarisk kommentar: Nr 1 och nr 2 finns med 
på en specialkarta över gravhögar, odlingsrösen, 
husgrunder m.m. upprättad av Gunnar Ekelund år 
1939, men inte nr 3. Vid RAÄ:s fornminnes-
inventeringar 1964 och 1988 registrerades nr 1 
och nr 2.  
Nr 3 som bevakningsobjekt motiveras av 
lämningens dimensioner, terrängläge och 
antikvariskt sammanhang. Besiktnings-
förhållandena 2016 med tät slyskog, tillsammans 
med tidigare anteckningar, gör bedömningen 
osäker. 
 

 
Foto från SSV: Lennart Klang 2016.   

 

 
Fornlämning (nr 1 
och nr 2)    
Bevakningsobjekt 
(nr 3) 
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RAÄ Alnö 75:1-3 
 
(nr 3 redovisas i 
denna rapport 
som tillfälligt Id, 
som sannolikt 
kommer att få 
annat RAÄ-nr vid 
registrering i 
FMIS)  
  

 
Fossil åker 

 
Tidigare beskrivning (från 1988):  

 
1) Högliknande lämning, 8 m diam och 1 m h. I ytan 

enstaka 0,2-0,3 m st stenar. Yt- och kantskadad. 
Oregelbunden form.  
Beväxt med lövträd och lövbuskar.  
17 m 185 gon om nr 1 är:  

2) Högliknande lämning, 7 m diam och 1,2 m h. I 
ytan enstaka 0,2-0,3 m st stenar. Kantskadad. I 
NV delen är en grop, 0,7 m diam och 0,2 m dj.  
Beväxt med lövträd och lövbuskar.  
 
Raä:s inv. 1964: "Odlingsrösen undersökt av G 
Ekelund 1939” 

  
Beskrivning 2016-07-04:  
 
Nr 1 och nr 2 ingår i  
(redovisas som nr 3 i denna rapport): 
Område med röjningsrösen, ca 70x55 m (Ö-V). I området 
är ett 20-tal röjningsrösen oregelbundna eller närmast ovala, 
2-9 m i diameter till 5x3-11x5 m stora (NO-SV). De är 0,2-1,3 
m höga av 0,1-0,5 m stora stenar jämte jordfasta block intill 
1,5 m stora. Några har stentippskaraktär. Minst fem är 
skadade eller delvis belamrade med trädgårdsavfall och 
annat sentida/nutida skräp. Området och röjningsrösena är 
tätt beväxt med lövträd och lövsly. 
 
Röjningsrösena är omgivna av ofullständigt stenröjda 
markytor som ställvis saknar och ställvis har diffus 
odlingskaraktär. Jämna markytor förekommer, men inte 
tydliga terrasskanter och hak som skulle kunna tyda på 
långvarig eller intensiv odling. Fåror i marken, som kan vara 
dräneringsdiken som förstärkts av regnvatten, visar att 
jorden består av lättflyttad mo och mjäla samt även sand, 
grus och småsten i fårorna. Möjligen har begränsad odling 
förekommit i området, och mer intensiv odling i marker 
utanför området. 
 
Vid arkeologisk utredning 2016 delundersöktes tre av 
röjningsrösena med sammanlagt fyra schakt. En mindre 
kolkoncentration och två små gröna glasbitar påträffades. 
Inga fynd påträffades som indikerar att röjningssten lagts 
upp på förhistoriska boplatslämningar eller gravar i 2016 års 
utredningsområde. 
 
Enligt tidigare anteckningar (Ekelund 1939 s 50) har de två 
östligaste röjningsrösena delundersökts i syfte att bekräfta 
antagandet att de är odlingsrösen och inte forntida gravar, 
vilket verifierades vid de genomförda delundersökningarna. I 
samband med delundersökningarna specialkarterades 
röjningsröseområdet och närbelägna fornlämningar (Nr 26). 
 
Enligt laga skifteskartan över Vi betecknas området som 
ängsmark ”med stenrösen”. Enligt storskifteskartan var 
området ängsmark, utan speciella upplysningar om 
stenrösen eller annat. 
 
Terräng: SV-sluttning av moränmark. Skogs- och slymark. 
 
Tidigare anteckningar:  

1) Gunnar Ekelund 1939: Rapport över restaurering 
och undersökningar av de inom Alnö socken, 
Medelpad förekommande fasta fornlämningar. 
ATA D.nr 4597. 

2) Nr 26. Riksantikvarieämbetets karta över 
fornlämningsområde vid Vi och Elva, Alnö Sn, 
Medelpad. Upprättad i augusti 1939 av G. 
Ekelund. 

3) Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-135. Laga 
skifte 1883. 

4) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-23. 
Storskifte 1787. 

 

Antikvarisk kommentar: Enligt laga skifteskartan från 1883 
och Ekelunds specialkarta 1939 låg en gård ca 60 m ONO 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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om röjningsröseområdet. Ingen gård fanns på platsen vid 
storskiftet 1787. Då röjningsröseområdet delvis har sentida 
karaktär och mellanliggande markytor saknar karaktäristisk 
struktur för intensiv odling kan det inte uteslutas att 
röjningsrösena huvudsakligen har tillkommit vid stenröjning i 
samband med laga skiftet och att stenröjningen till stor del 
berör markytor utanför området. Det är dock omöjligt att veta 
när den första stenröjningen kan ha inletts i området.  
 

 
Ofullständigt stenröjd mark med regnvatten i en fåra och 
röjningsrösen i tät lövslyvegetation. Foto från SV: Lennart 
Klang 2016. 
 

 
Ett av röjningsrösena, efter avverkning och inför upptagande 
av schakt 17. Foto från ONO: Lennart Klang 2016.  
 

 
Röjningsröset inför upptagandet av schakt 17. Detta 
röjningsröse är ca 6x4 m (NO-SV) och 0,5 m högt. Foto från 
SV: Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:72 
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 
Husgrund, 7x7 m (ONO-VSV) och intill 2 m hög av cement-
/betongsockel med inmurade stenar. Sockeln är ca 0,25 m 
bred. Husgrunden har 2-4 rum, avdelade med socklar och 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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plintar av cement och betong. Ingång i SSV, 1 m bred (till 
källarutrymme?). 
Upplagda jordhögar och stenar runt om husgrunden, även 
ett dräneringsdike med upplagt jordmaterial intill. 
 
Terräng: Avsats i VSV-sluttande moränmark med 
finsediment. Slyskog. 
 

  
Foto från SSV: Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:73 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 
Husgrund, sentida, ca 10x8 m (NV-SO), bestående av en 
jordhög och en terrasskant. Jordhögen är närmast rund, 7-8 
m i diameter och 0,8 m hög med ytan enstaka stenar, 0,1-
0,3 m stora, och i kanten några 0,2-0,6 m stora stenar, varav 
de senare åtminstone delvis kan utgöras av röjningssten. 
Terrasskanten, från jordhögens södra del mot NV, är ca 10 
m lång (NV-SO) och 0,3 m hög. Terrasskanten gränsar i SV 
mot tidigare åkermark och kan också bedömas som 
odlingshak.  
Mycket otydlig husgrundskaraktär; jordhögen har diffus 
dumphögskaraktär och förutom terrasskanten, som också är 
ett odlingshak, saknas karaktäristisk husgrundsavgränsning. 
Tätt beväxt med lövträd och sly. 
 
I de närmaste omgivningarna, mot N, V och SV, har marken 
bearbetats i samband med ängsbruk, odling och byggande 
av en stenmur i befintlig fastighetsgräns mellan byarna Vi 
och Älva. 
 
Vid arkeologisk utredning 2016 metalldetekterades och 
provundersöktes jordhögen i syfte att se om förhistoriskt 
material eller annat material indikerande fornlämning kunde 
iakttas. Endast sentida/moderna fynd gjordes och inga 
konstruktioner av stenar kunde iakttas i jordhögen. 
Metalldetektering gjordes även vid terrasskanten och i de 
närmaste omgivningarna med samma resultat. 
 
Enligt laga skifteskartan över byn Vi fanns en enstaka 
byggnad på eller vid platsen med jordhögen och 
terrasskanten, dock saknas upplysning om byggnadens 
funktion. Enligt storskifteskartan var området ängsmark, utan 
redovisad byggnad. Delar av ängsmarken på 1787 års 
storskifteskarta redovisas som åkermark vid laga skiftet 
1883. 
 
Terräng: Liten höjdrygg (NNO-SSV) i VSV-sluttande 
moränmark med inslag av finsediment. 
Lövskogsimpediment. 
 
Tidigare anteckningar:  

1) Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-135. Laga 
skifte 1883. 

2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-23. 
Storskifte 1787. 
 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Foto från NV: Lennart Klang 2016.  

 
LK2016:99 

 
By-/gårdstomt 

 
Bytomt, oklar begränsning. Inom angivet område, ca 
150x70 m (NNV-SSO) förekommer minst sju husgrunder på 
Röklands gamla tomt, som enligt storskifteskartan består av 
två gårdar. Genom tomten går två färdvägar. 
 
Tre av husgrunderna har äldre karaktär och redovisas som 
byggnader på 1793 års storskifteskarta och 1852 års laga 
skifteskarta. En av dessa husgrunder, i S, består av en 
terrassering, ca 10x5 m ((NNV-SSO) och 0,3 m hög, med i 
VSV en 0,3 m hög terrasskant och i ONO ett hak, 1 m djupt, 
som mot ONO gränsar till en odlingsyta. En annan 
husgrund, det mellersta huset på 1793 års storskifteskarta, 
består av en närmast oregelbundet rundad eller kvadratisk 
yta, ca 6-7 m i diameter eller i sida (NO-SV). Ytan är 
omgiven av en vall (främst i S-O), 2-3 m bred och 0,1 m hög 
med i SV en ingång, 3 m bred. Den tredje husgrunden med 
äldre karaktär, längst i NNV, består av en grop och en 
terrasskant. Gropen är 2 m i diameter och 0,3 m djup, i NV-
V-S omgiven av en vall, 2-3 m bred och intill 0,3 m hög av 
jord och stenar, och i NNO ett 2 m stort och 0,8 m högt 
block. Gropen är ingrävd i en SV-sluttning. Terrasskanten, 5 
m SSV om gropen, är ca 12 m lång (VNV-OSO) och 0,4-0,5 
m hög. Framför gropen och på terrasseringen går en stig 
(den s.k. Kyrkstigen). Troligen har en långsträckt 
ladugårdsbyggnad stått här med nu otydlig avgränsning. 
 
De övriga husgrunderna har mer sentida karaktär. En 
ladugårdsgrund, redovisad på 1964 års ekonomiska karta, 
är ca 35x10 m (ONO-VSV). Den är ingrävd i ONO och 
uppbyggd i VSV. En husgrund efter bostadshus, också på 
den ekonomiska kartan från 1964, är närmast kvadratisk, 8-9 
m i sida (NO-SV). Den har cementsockel och grundstenar 
samt spisröse, 3-4 m i diameter och 0,8 m högt, med 
tegelrester. En stensatt terrass från husgrunden mot SSO 
bygger upp en liten trädgård med äppelträd. 
 
Av resterade två identifierade husgrunder är en redovisad 
som ladugårdsgrund på 1852 års laga skifteskarta. På 
platsen är en nergrävning och en terrasskant med oklar 
begränsning i högt gräs vid inventeringstillfället 2016. Enligt 
lagaskifteskartan var ladugårdsbyggnaden ca 20x4 m (NV-
SO). Den andra resterande husgrunden, i områdets östra 
del, redovisas inte på någon känd karta. Den har delvis oklar 
begränsning, är ca 9x6 m (NO-SV) och 0,5 m hög, i SV-SO 
uppbyggd av en 0,3-0,9 m hög stenfot av 0,3-0,8 m långa 
tuktade stenar, ställvis ihopfogade med murbruk, och med i 
SV en möjlig ingång, 1,5 m bred. Husgrunden ligger i en 
tämligen brant SV-sluttning och saknar synlig stenfot i NO 
och NV, där begränsningen är oklar. Husgrundens inre är 
uppbyggd av jord med vid mitten en grop, 4x3 m (NNO-SSV) 
och 0,3 m djup, i V-N-Ö omgiven av en vall, 2 m bred och 
intill 0,2 m hög av jord och enstaka stenar, 0,2-0,6 m stora. 
Möjligen har detta varit en jordkällare (?), som nu är 
igenfylld. 
 
Färdvägarna genom tomten redovisas med egna ID-

 
Fornlämning  
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nummer. Direkt angränsande till bytomten vidtar små 
odlingsytor mot NO och större inägomarker mot NV, också 
de med egna ID-nr. 
 
Terräng: Avsatser i VSV-sluttande moränmark. Öppen mark 
med frodig gräsväxt och mindre inslag av lövskog. 
 
Tidigare anteckningar: 

1. Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan Alnö J133-17H5g66 från 1964. 

2. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-156. 
Laga skifte 1898. Avrösningsjorden med därinom 
belägna inägor. 

3. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104. 
Laga skifte inägomark 1852. 

4. Lantmäterimyndigheternas arkiv. 22-ALN-92. Laga 
skifte 1836 Rökland. Konceptkarta över alla 
ägorna.  

5. Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-35. 
Storskifte Rökland 1794. 

6. Lantmäteristyrelsens arkiv: Alnö socken Rökland 
nr 1. Storskifte på inägor 1793. 
 

 
Husgrundsterrass som har varit en byggnad enligt 
storskifteskartan. Ovanför husgrundsterrassen en tidigare 
odlingsyta. Framför husgrundsterrassen den s.k. Kyrkstigen. 
Foto från V: Lennart Klang 2016. 
 

 
Oregelbundet rundad eller närmast kvadratisk husgrund som 
var en byggnad enligt storskifteskartan. Foto från NV: 
Lennart Klang 2016. 
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Grop och terrassering som troligen varit del av ladugårds-
byggnad enligt storskifteskartan. Den s.k. Kyrkstigen 
övertvärar terrasseringen. Foto från NV: Lennart Klang 2016. 
 

 
Husgrund som var bostadshus enligt den ekonomiska kartan 
från 1964. Foto från N: Lennart Klang 2016. 
 

 
Husgrunden som kan ha varit jordkällare. Foto från S: 
Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:103 
 

 
Område med fossil 
åkermark 

 
Fossil åkermark, oklar begränsning. Inom angivet område, 
ca 220x110 m (NNV-SSO), är ca 10-15 odlingsytor 
avgränsade med terrasskanter och hak. Ca 70 
röjningsrösen, en stenmur och en ingrävning finns i området. 
Området ingår i ett större inägoområde till byn Rökland, 
inom vilket ytterligare fossil åkermark troligen kan registreras 
V och N om angivet område. 
Odlingsytorna är 20x10-ca 100x30 m, svagt skålformiga 
eller flacka. De begränsas av terrasskanter, intill 1,5 m höga, 
vanligen i N-S i terrängens V-sluttning, samt hak, 0,3-1 m 
djupa. 
Röjningsrösena är vanligen närmast runda, 1,5-10 m i 
diameter och 0,2-1,5 m höga av 0,1-0,5 m stora stenar jämte 

 
Fornlämning 
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jordfasta block intill 3 m stora. Enstaka är avlånga eller 
ovala. Småsten intill olikstora block är vanligt 
förekommande. Enstaka är jordblandade. 
Stenmuren är 15 m lång (NO-SV), 4 m bred och 1 m hög av 
0,2-1 m stora stenar.  
Ingrävningen, i terrasskant tillhörig fossil åker, består av en 
grop, 2 m i diameter och 0,2 m djup, omgiven av en vall, 1,5-
3 m bred och 0,2 m hög, med i SV en öppning i 
terrasskanten. Oklar funktion i mycket tät lövvegetation. 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Lövskog med inslag av 
öppen gräsmark. 
 
Antikvarisk kommentar: Höga terrasskanter i SV-
sluttningen tyder på mycket långvarig och intensiv odling. 
Området kan antas ha några av de först uppodlade tegarna i 
Röklands gamla inägomark, som består av en mosaik av 
åker- och ängsmark inom och utanför det redovisade 
området. Röjningsrösen i området finns både på tydlig fossil 
åkermark och på markytor som kan antas ha varit ängsmark. 
Flera röjningsrösen har sentida karaktär, vilket även 
stenmuren har. Uppskattningsvis har odlingen upphört vid 
olika tidpunkter, varav den senaste bör höra till tiden kring 
mitten1900-talet. Inga åkrar redovisas på den ekonomiska 
kartan från 1964. Ett 10-tal redovisas på storskifteskartan 
från 1794, något färre på laga skifteskartan från 1852. 
 
Tidigare anteckningar: 

1. Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan Alnö J133-17H5g66 från 1964. 

2. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104. 
Laga skifte inägomark 1852. 

3. Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-35. 
Storskifte Rökland 1794. 

 

 
Foto terrasskant från Ö: Lennart Klang 2016. 
 

 
Foto skålformig åker från NO: Lennart Klang 2016. 
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Foto röjningsröse från VSV: Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:200 

 
Fossil åkermark 

 
Fossil åkermark och tidigare ängsmark, oklar 
begränsning. Inom angivet område, ca 90x40 m (Ö-V), 
förekommer enstaka odlingsytor, en stenmur och 
ofullständigt stenröjda ytor. Området ingår i större 
inägoområden tillhöriga byarna Vi och Älva. 
En odlingsyta, i mellersta delen, ca 20x10 m (NV-SO), 
begränsas i SV av en terrasskant, 0,3 m hög, i NO och NV 
av ett hak, intill 0,4 m djupt och i SO av en stenmur.   
En annan odlingsyta, i V, har oklar utsträckning och 
begränsas av en terrasskant, ca 10 m lång (NNV-SSO) och 
0,3 m hög, med några röjningsstenar, 0,1-0,6 m stora. Den 
slutar mot ett i sen tid grävt dike med upplagt material 
längsmed diket. I övrigt otydlig avgränsning. 
Stenmuren, som följer befintlig gräns mellan Vi och Älva, är 
ca 40 m lång (ONO-VSV), ca 1-2 m bred och 0,2-0,3 m hög 
av 0,2-1,5 m stora stenar (varav de största kan vara ditförda 
med traktor?). Den är ställvis mycket gles av enstaka lagda 
stenar. Inget äldre skikt kan iakttas i botten. Klar sentida 
karaktär. 
De ofullständigt stenröjda ytorna ingår i inägomark till 
byarna Vi och Älva med i huvudsak ängskaraktär. Inga 
röjningsrösen i området, som huvudsakligen består av 
moränmark med övervägande finsediment. 
 
Enligt laga skifteskartor över Vi och Älva består området av 
en mosaik av ängar med ett fåtal mindre odlingsytor. Inga 
odlingsytor redovisas på storskifteskartan. 
 
Terräng: VSV-sluttande moränmark med övervägande 
finkornig jord. Lövskog och lövsly med mindre gläntor. 
 
Tidigare anteckningar:  

1) Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-135. Laga 
skifte 1883 i Vi. 

2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-23. 
Storskifte 1787 i Vi. 

3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-133. 
Laga skifte 1883 i Älva. 

4) Lantmäteristyrelsens arkiv: Alnö socken Älva nr 1-
4. Storskifte på inägor 1776. 

5) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 2-ALN-15. 
Storskifte 1777. 
 

 
Anmäls inte till FMIS 
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Odlingsterrass t v och stenmuren t h. Foto från V: Lennart 
Klang 2016. 
 

 
Lars Winroth vid metalldetektering inom LK2016:200. Här 
konstaterades gott om stenar, något tegelflis och modernt 
metallskrot. Foto från N: Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:208 

 
Färdväg 

 
Färdväg, den s.k. Kyrkstigen, ca 1000 m lång (NNV-SSO) 
och 1-2 m bred. Ställvis terrasserad intill 0,5 m hög i SV-
sluttningen och ställvis förstärkt med 0,2-0,5 m stora stenar i 
terrasskanten. Mot NO ställvis avgränsad med hak, vanligen 
0,1 m djupt. Stigens norra del, som vinklar av mot NO till 
bilväg vid Alnö kyrkogård, kan vara en anslutande annan 
färdväg. I S går stigen genom Röklands gamla tomt, varefter 
den söderut ansluter till en bilväg. Stigen går genom 
varierande markslag; gammal granskog, lövskog, öppen 
mark (tidigare inägor) och tomtmark. 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark och öppen 
mark. 
 
Antikvarisk kommentar: Stigen används än i dag och är 
inte övergiven inom angiven sträcka. Den är inte markerad 
på storskiftes- och lagaskifteskartor över Rökland. En 
kortare sträcka närmast Röklands gamla tomt är 
brukningsväg på storskifteskartan. 
 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning  
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Tidigare anteckningar: 
1. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104. 

Laga skifte inägomark 1852. 
2. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-92. Laga 

skifte 1836 Rökland. Konceptkarta över alla 
ägorna. 

3. Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-35. 
Storskifte Rökland 1794.  

 

 
Foto från NO där stigen har vinklat av mot Alnö kyrkogård 
och slutar mot befintlig väg: Lennart Klang 2016. 
 

 
Foto från NO där stigen har vinklat av mot Alnö kyrkogård: 
Lennart Klang 2016. 
 

 
Foto från NNV där stigen går genom granskog: Lennart 
Klang 2016. 
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Foto från N där stigen går genom gammal inägomark: 
Lennart Klang 2016. 
 

 
Foto från NNV där stigen går genom en portal och över 
gräsmatta vid villatomt: Lennart Klang 2016. 
 

 
Foto från S där stigen går genom gräsmark i tidigare 
inägomark: Lennart Klang 2016. 
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Foto från N/NNV: Lennart Klang 2016. 
 

 
Foto från SSV där stigen i SV-sluttningen är förstärkt med 
terrasskant och stenar: Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:259 

 
Fossil åker 

 
Terrasskant och röjningsröse tillhörig en övergiven 
åkerteg, som är en del av en större tidigare åkermark, som 
nu består av öppen mark med inslag av igenväxande 
ängsmark. Terrasskanten är ca 100 m lång (NNV-SSO) och 
0,3-0,7 m hög. Den har en otydlig fortsättning mot N in i 
öppen mark och diffus avslutning mot S i tät och hög 
vegetation. På terrasskanten är ett röjningsröse 1-1,5 m i 
diameter och 0,3 m högt, av 0,2-0,4 m stora stenar.   
 
Den otydliga fortsättningen mot N ansluter till ett större 
tidigare åkerområde. Åkerytan Ö om terrasskanten har 
otydlig avgränsning mot Ö i tät och hög vegetation, men har 
sannolikt varit ganska smal. Mot V, nedanför terrasskanten, 
finns ytterligare tidigare åkermark. 
 
Terräng: VSV-sluttande moränmark. Igenväxande 
ängsmark, tidigare åkermark. 
 

 
Anmäls inte till FMIS 
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Foto från S: Lennart Klang 2016.   
 

 
LK2016:263 

 
Naturbildning 

 
Naturbildning, bestående av en berghällskant, 7 m lång 
(VNV-OSO) och 0,2 m hög och moränmark. Enligt tidigare 
anteckningar husgrundsliknande. I lövskog med sly. 
 
Tidigare anteckningar: Länsstyrelsen Västernorrland Dnr 
431-8938-15.  
 

 
Foto från SV: Lennart Klang 2016. 
 

 
Anmäls inte till FMIS 

 
LK2016:264 

 
Naturbildning 

 
Naturbildning, bestående av en berghäll med tunt 
moräntäcke, 4x4 m (N-S) och intill 0,4 m hög. Enligt tidigare 
anteckningar husgrundsliknande. I lövskog med sly. 
 
Tidigare anteckningar: Länsstyrelsen Västernorrland Dnr 
431-8938-15.  
 

 
Foto från SO: Lennart Klang 2016. 
 

 
Anmäls inte till FMIS 

 
LK2016:293 
 

 
Fossil åker 

 
Fossil åker, delvis oklar begränsning, ca 55x25 m (NV-SO), 
i SV avgränsad med terrasskant, 1,5 m hög, i NO avgränsad 
med hak, 1 m djupt. Oklar begränsning i SO. Gränsar i NV 
mot färdväg. 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Terräng: SV-sluttande moränmark. Öppen gräsmark och i 
SO lövskog och sly. 
 
Tidigare anteckningar: 

1. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104. 
Laga skifte inägomark 1852. 

2. Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-35. 
Storskifte Rökland 1794. 

3. Lantmäteristyrelsens arkiv: Lantmäteristyrelsens 
arkiv: Alnö socken Rökland nr 1. Storskifte på 
inägor 1793. 

 

 
Foto från NV: Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:297 

 
Fossil åker 

 
Fossil åker, delvis oklar begränsning, ca 35x15 m (NO-SV), 
i SV avgränsad med otydlig terrasskant, intill 0,3 m hög, i 
övrigt avgränsad med hak, 0,4-1 m djupt.   
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Igenväxande öppen 
mark. 
 
Tidigare anteckningar: 

1. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104. 
Laga skifte inägomark 1852. 

2. Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-35. 
Storskifte Rökland 1794. 

3. Lantmäteristyrelsens arkiv: Lantmäteristyrelsens 
arkiv: Alnö socken Rökland nr 1. Storskifte på 
inägor 1793. 

 

 
Foto från N: Lennart Klang 2016. 
 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

 
LK2016:301 

 
Fossil åker 

 
Fossil åker, delvis oklar begränsning, ca 20x12 m (NO-SV), 
i SV avgränsad med otydlig terrasskant, 0,2 m hög, i övrigt 
avgränsad med hak, 0,1-0,2 m djupt, som i SO gränsar mot 
en vägbank.  
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Igenväxande tidigare 
öppen mark med en enstaka tall. 
 
Tidigare anteckningar: 

1. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104. 
Laga skifte inägomark 1852. 

2. Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-35. 
Storskifte Rökland 1794. 

3. Lantmäteristyrelsens arkiv: Lantmäteristyrelsens 
arkiv: Alnö socken Rökland nr 1. Storskifte på 
inägor 1793. 

 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Foto från V: Lennart Klang 2016. 
 

 
LK2016:305 

 
Färdväg 

 
Vägbank, ca 80 m lång (NO-SV), 3 m bred och intill 0,3 m 
hög. Tydligast i NO. I SV otydlig i högt gräs, möjligen inte 
uppbyggd som vägbank. Ansluter i NO till villatomt och i SV 
till Röklands gamla tomt och annan färdväg, den s.k. 
Kyrkvägen. Gränsar i NV och SO till fossila åkrar tillhöriga 
gamla Rökland. Någon meter NV om färdvägen i SV ligger 
på marken två grindstolpar av sten med cementsocklar. 
Färdvägen finns markerad på storskifteskartan och laga 
skifteskartan. På laga skifteskartan har färdvägen rätats ut 
till nuvarande raka sträckning efter att ha varit något krokig 
på storskifteskartan. 
 
Terräng: SV-sluttning av moränmark. Gräsmark vid gräns 
mot skogsmark i NV. 
 
Tidigare anteckningar: 

1. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 22-ALN-104. 
Laga skifte inägomark 1852. 

2. Lantmäterimyndighetens arkiv: 22-ALN-35. 
Storskifte Rökland 1794. 

3. Lantmäteristyrelsens arkiv: Lantmäteristyrelsens 
arkiv: Alnö socken Rökland nr 1. Storskifte på 
inägor 1793. 

 

 
Foto från NO: Lennart Klang 2016. 
 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Bilaga 2. Schaktbeskrivningar med fotodokumentation 

Schakt- 
-nr 

Längd x 
bredd 
(och 
riktning) 

Djup Beskrivning Fynd och prov 

1 4x3 m  
(VNV-OSO)   

intill 0,9 m Provschakt i SÖ-delen av högliknande lämning som 
visade sig vara en dumphög och/eller del av en sentida 
bebyggelselämning (LK 2016:73).   
Schaktet togs upp i jordhögens sydöstra kvadrant: 
Överst i schaktet matjordsaktig mörk jord ca 0,1 m, därunder 
likadan jord och rikligt med 0,1-0,6 m stora stenar i ett ca 0,3-
0,5 m tjockt lager ner till brun jord (opåverkad morän med 
finsediment och enstaka stenar). Inga konstruktioner av 
stenarna. Dessa förefaller dumpade huller om buller 
tillsammans med jord. 
I schaktets SÖ-del, omedelbart utanför och Ö om den 
högliknande lämningen, förekommer mörk jord i ett stråk efter 
tidigare nedgrävning, som inte undersöktes närmare men kan 
vara en del av förklaringen till den högliknande lämningens 
dumphögskaraktär. Enligt laga skifteskartan över byn Vi fanns 
år 1883 en byggnad på denna plats.  
 

 
Foto från OSO: Lennart Klang 2016-05-19 
 

Fynd: 
1 spik, 1 lock, 1 
plastbit och 1 
obränt ben ytligt 
(ca 10 cm under 
ytan), samt 
indikationer på 
ytterligare sentida 
skrot ytligt vid 
metalldetektering. 

2 8x1,6 m 
(NNO-SSV)   

0,5-0,7 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker. 
Matjordslager, 0,4-0,6 m tjockt, ner till brun jord av opåverkad 
morän med finsediment och enstaka stenar, intill 0,1 m stora.  
 

          
         Foto från NNO: Lennart Klang 2016-05-19 

- 
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3 5x1,6 m 
(NNO-SSV)   

0,3- 0,4 m   Sökschakt i gräsmark, tidigare åker. 
Matjordslager, 0,3-0,4 m tjockt, ner till brun jord av opåverkad 
morän med finsediment och enstaka stenar, <0,1 m stora.  
 

 
Foto från NNO: Lennart Klang 2016-05-19 
 

- 

4 16x1,6 m 
(Ö/ONO-
V/VSV)   

0,3-0,4 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker. 
Matjordslager, 0,3-0,4 m tjockt, ner till brun jord av opåverkad 
morän med i västra delen finsediment, sand och måttligt med 
stenar, 0,1-0,4 m stora, samt i östra delen (6 m av schaktet) 
finsediment och inga stenar. 
 

 
Foto från V: Lennart Klang 2016-05-19 
 

Fynd: 
1 rostig spik. 

5 8x1,6 m 
(N/NNV-
S/SSO)   

0,3-0,4 m  Sökschakt i gräsmark, tidigare åker. 
Matjordslager, 0,3-0,4 m tjockt, ner till brun jord av opåverkad 
morän med finsediment och enstaka stenar, intill 0,1 m stora.  
 

 
Foto från N: Lennart Klang 2016-05-19 
 

- 
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6 6x1,6 m 
(N/NNV-
S/SSO) 

0,2 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker. 
Matjordslager, 0,2 m tjockt, ner till brun jord av opåverkad 
morän med finsediment och enstaka stenar, 0,1-0,2 m stora. 
 

 
Foto från S: Lennart Klang 2016-05-19 
 

- 

7 10x1,6 m 
(Ö/OSO-
V/VNV) 

0,3-0,6 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager, 0,3-0,5 m tjockt, ner till brun jord av opåverkad 
morän med finsediment, sand och enstaka stenar, <0,1-0,2 m 
stora.  
 

 
Foto från V: Lennart Klang 2016-05-19 
 

Fynd: 
Enstaka tegelflis. 

8 5x1,6 m  
(Ö-V) 

0,2-0,9 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker med terrasskant.  
Matjordslager 0,8 m tjockt i terrasskanen mot V, därefter 
vanligen 0,2 m tjockt mot Ö, med enstaka stenar <0,1-0,2 m 
stora. Under matjorden opåverkad morän med finsediment 
och inslag av sand. 
 

 
Foto från V: Lennart Klang 2016-05-19 

- 
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9 14x1,6 m 
(Ö-V) 

0,2-0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,2 m tjockt, ner till opåverkad morän med 
finsediment och inslag av <0,1-0,2 m stora stenar. 
 

Foto från V: Lennart Klang 2016-05-19 
 

Fynd: 
I matjorden fyra 
tunna metalltrådar 
med oklar sentida 
funktion. Enstaka 
tegelflis. 

10 3x1,6 m 
(NO-SV) 

0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,3 m tjockt, ner till opåverkad morän med 
finsediment, sand och inslag av <0,1-0,2 m stora stenar. 
  

 
Foto från NO: Lennart Klang 2016-05-20 
 

Fynd: 
Tegelfragment och 
enstaka bit 
modernt porslin.  

11 4x1,6 m 
(NO-SV) 

0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,3 m tjockt, ner till opåverkad morän med 
finsediment, sand och inslag av <0,1-0,2 m stora stenar. 
 

 
Efter igenläggning. Foto från ONO: Lennart Klang 2016-05-23 
 

Fynd: 
Tegelfragment och 
pressad sentida 
glasbit. 
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12 4x1,6 m 
(NO-SV) 

0,2-0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,3 m tjockt, ner till opåverkad morän med 
finsediment och ett flertal <0,1-0,4 m stora stenar. I NO 
påförda dumpmassor efter dikesgrävning och en sparad 0,7 
m lång sträcka i schaktet med större stenblock som inte 
grävdes upp. 
 

 
Foto från SV: Lennart Klang 2016-05-20 
 

- 

13 10x1,6 m 
(NV-SO) 

0,2-0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,2-0,3 m tjockt, ner till opåverkad morän med 
finsediment och rikligt med <0,1-0,4 m stora stenar. 
 

 
Foto från SO: Lennart Klang 2016-05-20 
 

- 

14 1,8x1 m  
(NNO-SSV) 

1 m Provschakt i röjningsröse, ca 8 m i diameter och 1,3 m högt 
av 0,1-0,5 m stora stenar och större block. Schaktet togs upp i 
röjningsrösets västra kant: 
I schaktet rikligt med kantiga och rundade stenar, i regel 0,1-
0,2 m stora, blandat med mörk jord i ett ca 1 m tjockt lager ner 
till brun opåverkad morän av övervägande stenar och sand. 
Förutom gräns mot den sterila moränen ingen stratigrafi, inga 
kolkoncentrationer och inga indikationer på boplatsmaterial. 
 

 
Foto från VNV: Lennart Klang 2016-05-20 

- 
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15 1,6x1 m  
(ONO-VSV) 

0,4 m Provschakt i röjningsröse, ca 5x3 m (NO-SV) och 0,4 m 
högt av 0,1-0,3 m stora stenar jämte större jordfasta block och 
i kanten 0,4-0,5 m stora stenar. Schaktet togs upp i 
röjningsrösets norra del, intill ett jordfast block (samma 
röjningsröse som schakt 16 togs upp i): 
I schaktet ett jordfast block och rikligt med kantiga och 
rundade stenar, 0,1-0,3 m stora, blandat med mörk jord i ett 
ca 0,3 m tjockt lager ner till brun opåverkad morän av 
övervägande stenar och sand. Förutom gräns mot den sterila 
moränen ingen stratigrafi, inga kolkoncentrationer och inga 
indikationer på boplatsmaterial.  
 

 
Foto från NV: Lennart Klang 2016-05-20 
 

- 

16 2,5x1,6 m 
(NO/NNO-
SV/SSV)  

0,5 m Provschakt i röjningsröse, ca 5x3 m (NO-SV) och 0,4 m 
högt av 0,1-0,3 m stora stenar jämte större jordfasta block och 
i kanten 0,4-0,5 m stora stenar. Schaktet togs upp i 
röjningsrösets sydöstra del, intill ett jordfast block (samma 
röjningsröse som schakt 15 togs upp i): 
I schaktet rikligt med kantiga och rundade stenar, 0,1-0,3 m 
stora, blandat med mörk jord i ett ca 0,5 m tjockt lager ner till 
brun opåverkad morän av stenar, sand och finsediment. I 
jorden sotfragment och i övergångszonen till steril morän en 
mindre kolkoncentration. Förutom gräns mot den sterila 
moränen ingen stratigrafi, inga ytterligare kolkoncentrationer 
och inga indikationer på boplatsmaterial.  
 

 
Foto från SO: Lennart Klang 2016-05-20 
 
Kolkoncentrationen, i nedersta delen av den mörka jorden där 
den övergår i brunare jord, bestod av glest liggande kolbitar 
inom ca 5 cm i diameter i ett ca 1 cm tjockt lager i 
röjningsrösets utkant och vid stenar som kan höra till den 
sterila moränen och möjligen i något fall kan tillhöra 
röjningsrösets stenar. På bilden nedan pekar pennans ljusare 
del mot mörkfärgningen med tillvaratagna kolbitar (KP1). 

Fynd: 
Liten kol-
koncentration. 
 
Prov: 
KP1 (kolprov 1) 
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Foto från SSV: Ola Nilsson 2016-05-20 
 

17 3x0,5m  
(Ö-V)   

0,5 m  Provschakt i röjningsröse, ca 6x4 m (NÖ/ONO-SV/VSV) 
och 0,5 m högt av 0,1-0,3 m stora stenar, enstaka 0,4-0,5 m 
stora stenar i kanten, särskilt i S-SV, och jordfast block i NO. I 
NO, vid ett jordfast block, en förhöjning 1,5-2 m i diameter och 
0,2 m hög, av sekundärt påförda stenar. Röjningsröset har 
jordblandad yta och ligger i sluttning mot SV.   
 
Provschaktet togs upp för hand i röjningsrösets mellersta och 
östra del: 
I schaktet kantiga och rundade stenar, 0,1-0,4 m stora, 
blandat med mörk jord i ett ca 0,5 m tjockt lager ner till brun 
opåverkad morän av stenar, sand och finsediment. Flera av 
röjningsrösets stenar spricker lätt sönder, men saknar 
skörbränd karaktär. Förutom gräns mot den sterila moränen 
ingen stratigrafi, inga kolkoncentrationer och inga indikationer 
på boplatsmaterial. Två ojämnt handblåsta gröna glasbitar 
från den runda bottenytan av en butelj påträffades ca 30 cm 
ner i röjningsröset. Glaset brukar bedömas arkeologiskt som 
typiskt för tiden 1700- eller 1800-talet. 
 

 
I profilen mellan stakpinnar olikstora stenar blandade med 
mörk jord. I underkant av den större stenen till vänster i 
profilen framkom två glasbitar.  
Foto från NO: Lennart Klang 2016-05-23 
 

Fynd: 
Två tjocka, gröna 
glasbitar som är 
ojämnt handblåsta. 
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18 3x1,6 m 
(ONO-VSV) 

0,1-0,2 m Sökschakt i skogsmark på flack avsats i VSV-sluttning:  
I schaktet mörkt jordlager ca 0,05 m tjockt ner till sand och 
enstaka stenar intill 0,1 m stora. Inga fynd. Omedelbart N om 
sökschaktet en oregelbundet grävd grop, ca 1,5 m i diameter 
och 0,3 m djup, med tydlig sentida karaktär.  
 

 
Foto från VSV: Lennart Klang 2016-05-20 
 

- 

19 4x1,6 m 
(NNV-SSO) 

0,1-0,2 m Sökschakt i skogsmark på flack avsats i VSV-sluttning:  
I schaktet mörkt jordlager ca 0,05 m tjockt ner till sand och 
enstaka stenar intill 0,1 m stora. Inga fynd förutom en modern 
glasbit. 
 

 
Foto från SSO: Lennart Klang 2016-05-20 
 

Fynd: 
Glasbit.  

20 2,5x1,6 m 
(NNV-SSO) 

0,1-0,2 m Sökschakt i skogsmark på flack avsats i VSV-sluttning:  
I schaktet mörkt jordlager ca 0,05 m tjockt ner till sand och ett 
flertal rundade stenar 0,1-0,25 m stora. Inga fynd. 
 

- 
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Foto från NNV: Lennart Klang 2016-05-20 
 

21  7x1,6 m 
(NO-SV) 

0,2 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,2 m tjockt, ner till opåverkad sandig morän 
med finsediment och stenar intill 0,2 m stora. I NO, mot hak, 
upplagda stenar från den tidigare åkern. 
 

 
Foto från NO: Lennart Klang 2016-05-23 
 

Fynd: 
Enstaka tegelflis. 

22  4x1,6 m 
(ONO-VSV)   

0,2 m Sökschakt i gräsmark, troligen tidigare ängsmark som också 
kan ha varit odlats tillfälligt.  
Matjordslager 0,1-0,2 m tjockt, ner till opåverkad sandig 
morän med i VSV tegelfragment och upplagda stenar från 
åkerhak nedanför schaktet. 
 

Fynd: 
Tegel. 
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Foto från V: Lennart Klang 2016-05-23 
 

23  9x1,6 m 
(NO-SV)  

0,2-0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,2-0,3 m tjockt, ner till opåverkad sandig 
morän med lerlinser, grus och stenar intill 0,1 m stora. 
Gränsar i NO mot hak. 
 

  
Foto från NO: Lennart Klang 2016-05-23 
 

Fynd: 
Enstaka tegelflis. 

24  17x1,6 m 
(NO-SV)   

0,3-0,5 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,3-0,5 m tjockt, ner till opåverkad sandig 
morän med inslag av grus, lerlinser och enstaka stenar intill 
0,3 m stora. I SV, där matjorden är tjockast, en tegelbit och 
flera tegelfragment. 
 

 
Foto från SV: Lennart Klang 2016-05-23 

Fynd: 
Tegel. 
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25 7x1,6m  
(N-S) 

0,2-0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,2-0,3 m tjockt, ner till opåverkad morän med 
finsediment och rikligt med stenar intill 0,3 m stora (vanligen 
ca 0,1 m stora).   
 

 
Foto från N: Lennart Klang 2016-05-23 
 

Fynd: 
Porslin (ostindisk 
karaktär), 
tegelfragment, 
enstaka glasbitar 
och enstaka 
gulglaserade 
keramikbitar. 

26 2,5x1,6 m  
(O-V) 

0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,2-0,3 m tjockt, ner till opåverkad sandig 
morän. Gränsar i ONO mot hak. 
 

 
Foto från VSV: Lennart Klang 2016-05-23 
 

Fynd: 
Porslin (ostindisk 
karaktär) och 
tegelfragment. 

27 4x1,6 m 
(VNV-OSO) 

0,3 m Sökschakt i gräsmark, tidigare åker.  
Matjordslager 0,2-0,3 m tjockt, ner till opåverkad sandig 
morän med enstaka stenar intill 0,15 m stora. Gränsar mot 
hak i OSO. 
 

Fynd: 
Porslin med 
guldglasyr, 
handblåst 
glasskärva, modern 
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Foto från OSO: Lennart Klang 2016-05-23 
 

glasskärva, 
tegelfragment och 
obränt ben. 

28 3x1,3 m 
(NNO-SSV) 

0,1 m Sökschakt i skogsmark på flack avsats i VSV-sluttning:  
I schaktet mörkt jordlager ca 0,05 m tjockt ner till sand och ett 
flertal spruckna stenar intill 0,1 m stora och enstaka rundade 
stenar intill 0,2 m stora. Den mörka jorden möjligen 
sotinblandad. Inga fynd. 
 

 
Foto från SSV: Lennart Klang 2016-05-23 
 

- 

29 3,5x1,3 m  
(Ö-V) 

0,2 m Sökschakt i skogsmark på flack boplatsvallsliknande avsats 
i VSV-sluttning:  
I schaktet mörkt jordlager, 0,05-0,1 m tjockt ner till sandig 
morän med enstaka skarpkantiga stenar intill 0,1 m stora. 
Inga fynd. 

- 
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Foto från O: Lennart Klang 2016-05-23 
 

30 3,5x1,3 m 
(ONO-VSV) 

0,1-0,2 m Sökschakt i skogsmark på flack boplatsvallsliknande avsats 
i VSV-sluttning:  
I schaktet mörkt jordlager, 0,05-0,1 m tjockt ner till sandig 
morän med måttligt med stenar intill 0,15 m stora. Inga fynd. 
 

 
Schaktet i en liten, otydlig svacka, delvis omgiven av en 
otydlig vall. Naturbildning.  
Foto från V: Lennart Klang 2016-05-23 
 

- 

 

 

Figur 24. Schaktplan över södra området. Kartunderlag Fastighetskartan © Lantmäteriet. GIS-bearbetning: 

Länsstyrelsen Västernorrland och Lena Berg Nilsson 2016. 
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Figur 25. Schaktplan över det norra området. Kartunderlag Fastighetskartan © Lantmäteriet. GIS-bearbetning: 

Länsstyrelsen Västernorrland och Lena Berg Nilsson 2016. 
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Bilaga 3.  Metalldetektering   

 

 

Parkgatan 29. 645 61 Stallarholmen 
Tfn 0700 - 624 378 

 

 

 

Metalldetektering Alnö 2016-05-16 

 

Strategi och urval 

Utifrån undersökningens tidsram och undersökningsytans storlek och närhet till modern bebyggelse valdes 

strategin att kartera all tillgänglig yta men gräva endast vid indikation av cu-legering och icke ytligt järn. Även 

om den använda utrustningen tillåter en god identifiering av olika metaller så grävdes i kontrollsyfte också 

slumpmässigt ca 10 % av de indikationer som inte föll inom strategins urval. Samtliga av dessa 

kontrollgrävningar visade överensstämmelse med urvalsmetoden. Fynd som inte togs tillvara återdeponerades. 

 
Resultat 

Större delen av undersökningsytan innehåller ett lager av modernt skräp från 1900-talet såsom spikar, skruvar, 

burkar och kapsyler, blandat med tegelkross och glas. Detta är vanligt förekommande kring bebyggelse från 

1900-talet och benämns ibland ”torplager”. 

Området kring vägen mot Alnöbron har genomgått förändringar i och med brobygget på 1960-talet, varpå 

byggrelaterade metaller har rörts ned i marken. På vissa ytor har det samtidigt påförts nya jordmassor, vilket 

märktes på minskat antal metallindikationer samt att den hittade metallen kan dateras till efter brobygget. 

Inte på någon del av undersökningsytan hittades metall som indikerar förhistoria eller fornlämning. 

 
Utrustning 

För hela undersökningen användes en Minelab E-Trac med originalsökspole 11 tum, inställd på All metal och 

Ferrous sounds. Markförhållandena var normala med en använd och rekommenderad känslighet på 17. Som ett 

tillägg till metalldetektorn användes också en pinpointer av märket Garrett Propointer. 

 

 

Modern Arkeologi 

Lars Winroth 
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Bilaga 4.  Vedartsanalys   

 
________________________________________________________________________________________________________ 

  

   
VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Adress:  Telefon:  Bankgiro:                                 Organisationsnr: 
Kattås  0570/420 29  5713-0460                                 650613-6255 
670 20 GLAVA  E-post: vedlab@telia.com www.vedlab.se 

Vedlab rapport 1651 
 
Vedartsanalyser på material från Medelpad, 
Alnö sn. Raä 75. 
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 1651     2016-08-22 
 
Vedartsanalyser på material från Medelpad, Alnö sn. Raä 75. 
 
Uppdragsgivare: Ola Nilsson/Landskapsarkeologerna 
 
Arbetet omfattar ett prov från en arkeologisk undersökning. 
Provet innehåller kol från en. Det bör ge en tillförlitlig datering utan hög egenålder. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

 1  3,1g 1,4g 2 bitar En 2 bitar En 114mg  

 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
670 20 GLAVA 
Tfn: 0570/420 29 
E-post: vedlab@telia.com 
www.vedlab.se 
 
De här trädslagen förekom i materialet 
Art Latin Max 

ålder 

Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

En Juniperus 

communis 

2000 

år 

Anspråkslös, gärna soliga 

växtplatser 

Veden seg och motståndskraftig 

mot röta. Stängselstolpar, kärl 

Den aromatiska veden har 

använts till rökning av kött och 
fisk. Den höga åldern uppnås 

bara i undantagsfall. 

 
Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. 
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 
floran. Brepol, Turnhout 1992. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 

och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 

Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 

Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 

och färska vedprover. 
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Bilaga 5.  C14-analys   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rökland, Älva och Vi 
Dagvattenanläggningar planeras på Alnön i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen Västernorrland har därför beslutat att en arkeologisk utredning ska 
utföras av konsultgruppen Landskapsarkeologerna. Uppdraget genomfördes under 2016.    
 
Vid utredningen registrerades som fornlämning Röklands gamla tomt med husgrunder 
från olika tider. Därtill registrerade även ett 10-tal ytterligare lokaler som övriga 
kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet. Som fornlämning registrerades ett 
område med fossil åkermark i anslutning till den gamla tomten strax utanför 
utredningsområdet för dagvattenanläggningar. Sammantaget visade sig utrednings-
området ha en varierande kulturhistorisk struktur med både gamla jordbruksmarker 
(åkrar och ängar) och skogsmark samt i de nära omgivningarna gravhögar från 
järnåldern. 
 
Bedömningen är att inga ytterligare antikvariska åtgärder behövs för att utreda 
fornminnessituationen i utredningsområdet. 


